KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIO PERIODINIO TYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS
2021 m. gruodžio 06 d. Nr. V-310
Kaunas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544
„Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir
vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos
sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar
neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ai*)
karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo” (paskutine galiojančia
redakcija) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu
Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos
patikrinimų reikalavimų” (paskutine galiojančia redakcija),
L L e i d ž i u Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre (toliau - Centras)
kontaktiniu būdu dirbti darbuotoj ams, kurie persirgo Covid -19 liga (koronaviruso infekcij a) arba kurie
buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdavio
įgaliotam asmeniui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes:
1.1. Jeigu darbuotojas buvo paskiepytas nuo Covid - 19 ligos (koronoviruso infekcijos)
vakcina pagal skiepijimo schemą - pateikia iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinės sistemos, Europos Sąjungos skaitmeninį COVID-19 pažymėjimą arba
vakcinacijos įrašą, kuriame nurodyta: vakcinos pavadinimas, skiepijimo data ir dozių skaičius.
1.2. Jeigu darbuotojas persirgo Covid -19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu - pateikia iš Elektroninės sveikatos
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, Europos Sąjungos skaitmeninį
COVID-19 pažymėjimą (galimybių pasas), kuriame nurodyta susirgimo data. Jeigu darbuotojas turi
antikūnų - pateikia pažymą, kurioje nurodytas teigiamas COVID-19 IgG antikūnų tyrimų rezultatas,
kai tyrimas atliktas ne vėliau kaip prieš 60 d.
2. Į s a k a u darbuotojams, kurie nėra persirgę Covid-19 liga (koronoviruso infekcija), neturi
antikūnų arba kurie nebuvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą,
periodiškai atlikti sveikatos patikrinimą kas 7-10 dienų ar neserga Covid-19 liga (koronoviruso
infekcija). Testavimai vykdomi atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR
metodu (toliau - SARS-CoV-2 PGR tyrimas) arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar laboratorijoje
atliekamą antigeno tyrimą (toliau - antigeno testas) COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
nustatyti.
3. S k i r i u bibliotekininkę Minvydę Vitkauskaitę atsakinga už gautų dokumentų, įsakyme
nurodytų 1.1, 1.2 ir 2 punktuose registravimą, sisteminimą ir tvarkymą.

4. { p a r e i g o j u bibliotekininkę Minvydę Vitkauskaitę sistemingai prižiūrėti dokumentų
pateikimą ir 1 kartą per savaitę pateikti padalinių vadovams informaciją apie darbuotojus,
nepristačiusius nurodytų dokumentų.
5.
Į p a r e i g o j u padalinių vadovus kontroliuoti jiems pavaldžių darbuotojų dokument
įsakyme nurodytų 1.1, 1.2 ir 2 punktuose pateikimą atsakingam asmeniui.
6. N u r o d a u padalinių vadovams, gavus iš atsakingo asmens informaciją apie darbuotojus,
nepateikusius nurodytų dokumentų - priimti sekančius sprendimus:
6.1. darbuotojų, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti
nuotoliniu būdu - leisti dirbti nuotoliu,
6.2. darbuotojų, kurių veiklos pobūdis ir specifika neleidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti
nuotoliniu būdu - nušalinti juos nuo darbo iki nustatytų dokumentų pateikimo. Apie nušalinimą nuo
darbo darbuotojui pranešti iš karto, gavus raštišką pranešimą apie dokumentų nepristatymą.
7. Į s a k a u nemokėti darbuotojams darbo užmokesčio nušalinimo nuo darbo laikotarpiu
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų
ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių,
kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar
neserga užkrečiamą]a liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo” (paskutine galiojančia
redakcija) ir LR Darbo kodekso 49 str. nuostatomis.
8. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u mokytojai Astai Katinienei.
PRIDEDAMA:
Priedas N r.l. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Covid-19 (koronaviruso
infekcijos) suvaldymo algoritmas, 1 lapas.

Sonata Andriuškevičienė

Vaida Nulautienė tel. (8-37) 45 313, ei.p. vaidą.mitaiitiene(d)nipceniras.Ii

Priedas Nr. 1

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)
SUVALDYMO ALGORITMAS

* Atsakingas už darbo užmokesčio skaičiavimą
* * Nušalinamas nuo darbo iki nustatytų dokumentų pateikimo
* * * Atsakingas už tvarkaraščių sudarymą.

