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VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 

PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Baltupių progimnazijos (toliau – Progimnazija) darbuotojų sveikatos 

tikrinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Progimnazijos darbuotojų teisės aktų nustatytų 

dokumentų pristatymą dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems 

reikalavimams.  

2. Tvarka parengta 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 (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2021-09-13). 

 

II. PERIODINIO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO DOKUMENTŲ 

APSKAITA 

 

3. Direktoriaus įsakymu paskiriamas už Tvarkos įgyvendinimą atsakingas asmuo, 

kuris per elektroninį dienyną ir/ ar kitomis priemonėmis supažindina darbuotojus su periodinio 

sveikatos tikrinimo tvarka ir administruoja darbuotojų atliktų tyrimų dokumentus. 

4. Sudaromas visų darbuotojų sąrašas. 

5. Darbuotojai pristato teisės aktų nustatytus dokumentus atsakingam asmeniui dėl 

darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams, 

6. Darbuotojai privalo turėti teisės aktų nustatytus dokumentus darbo vietoje, esant 

patikrinimui, juos pateikti. 

7. Sudaromas sąrašas darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis, ar neserga 

COVID-19 liga: 

7.1. į sąrašą įtraukti darbuotojai privalo: 

7.1.1. savarankiškai periodiškai tikrintis sveikatą dėl COVID-19 ligos ne dažniau 

kaip kas 7 ir ne rečiau kaip kas 10 dienų; 

7.1.2. pristatyti tyrimo atlikimo ir jo rezultato įrodymą (dokumentą) raštinės 

elektroniniu paštu rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt arba atnešti į raštinę. 

8. Darbuotojas, laiku nepristatęs neigiamo tyrimo rezultato įrodymo, nušalinamas 

nuo darbo nemokant darbo užmokesčio iki tol, kol atliks privalomą sveikatos tikrinimą arba, jei yra 

galimybė, dirba nuotoliniu būdu. 

mailto:rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt


9. Prievolė darbuotojui atlikti periodinį sveikatos tikrinimą dėl COVID-19 ligos 

panaikinama, kai pristatomas dokumentas, jog asmuo: 

9.1. persirgo COVID-19 liga ir nuo teigiamo SARS-Cov-2 PGR/ antigeno testo 

rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų; 

9.2. turintiems COVID-19 ligos serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei 

praėjo mažiau nei 60 dienų; 

9.3. paskiepytiems COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą mažiau 

nei 180 dienų laikotarpiu. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  10. Tvarka gali būti koreguojama, keičiantis teisės aktams. 

 

                                   ______________________________ 


