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DĖL APIBENDRINTOS INFORMACIJOS APIE „PRIVALOMŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ
GALIMAIS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ATVEJAIS TVARKOS ATITIKIMO TEISĖS AKTŲ
REIKALAVIMAMS TEMINĖS ATASKAITOS“
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – VDI) Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius teikia elektroninio inspektavimo
metu gautos iš įmonių informacijos, užpildant Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. EV-90 patvirtintą „Privalomų sveikatos tikrinimų
galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikimo teisės aktų reikalavimams teminę ataskaitą“
(toliau – teminė ataskaita), apibendrinimą.
Teminę ataskaitą užpildė 616 ūkio subjektai iš 1261 t.y. 48,9 % visų įmonių, kurioms
buvo išsiųsti pranešimai užpildyti temines ataskaitas. Iš informaciją pateikusiųjų, 54,6 % įmonių teikia
bent vieną iš šių paslaugų: kultūros ir meno; fizinio aktyvumo ir sporto aukšto meistriškumo; viešojo
maitinimo; mažmeninės prekybos; grožio; apgyvendinimo; laisvalaikio ir (ar) pramogų (baseinų ir
pirčių, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų
ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir
totalizatorių punktų. Iš šias paslaugas teikiančių įmonių 256 (arba 76,2 %) sudariusios ir atnaujina
darbuotojų sąrašus, kurie prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po
veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo, turi pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios
šalyje yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Taip pat 81,2 % šių
įmonių užtikrina, kad darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar
veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar)
atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo būtų pasitikrinę, ar neserga
užkrečiamąja liga, dėl kurios šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.
Elektroninio inspektavimo duomenys rodo, kad, iš informaciją pateikusiųjų, 27,6 %
įmonių teikia bent vieną iš šių paslaugų: asmens sveikatos priežiūros; valymo, maisto tiekimo ar kitų
paslaugų sveikatos priežiūros įstaigose; praktinio (klinikinio) mokymo sveikatos priežiūros įstaigose;
vaistinių; socialinių paslaugų šių paslaugų įstaigose, gavėjo namuose ir (ar) kitose viešosiose
erdvėse; valymo, maisto tiekimo ar kitų paslaugų socialinių paslaugų įstaigose; švietimo, laisvojo
mokytojo ir (ar) kitų švietimo paslaugų; valymo, maisto tiekimo ar kitų paslaugų švietimo įstaigose ir
(ar) kituose švietimo teikėjuose. Iš šias paslaugas teikiančių įmonių 158 (arba 92,9 % sudariusios ir
atnaujina darbuotojų sąrašus, kurie prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami
veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai (ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne
rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo), turi pasitikrinti, ar neserga
užkrečiamąja liga, dėl kurios šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.
Visose įmonėse (100 %) užtikrinama, kad darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo
funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti
veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai yra
pasitikrinę, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
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situacija ir (ar) karantinas.
Apibendrinant pateiktų teminių ataskaitų rezultatus, galima konstatuoti, kad įmonės,
kurių darbuotojams yra privalomas periodinis sveikatos ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios
šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, tikrinimas, deklaruoja, jog
tinkamai įgyvendina deleguotas pareigas.
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