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Gerbiamieji įmonių vadovai, šiuo laišku norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad
pastaruoju metu šalyje fiksuojamas užsikrėtusiųjų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
ženklus skaičiaus didėjimas, kuris siejamas su židiniais, tarp kurių yra ir skirtingo dydžio bei
vykdomos ekonominės veiklos įmonės.
Primename, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11
straipsnyje yra įtvirtinta darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo sąlygas visais su darbu susijusias aspektais. Darbdaviui atstovaujantis asmuo siekdamas
įgyvendinti darbdavio pareigą organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių,
organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą,
nustatydamas įmonėje šių priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarką, paskirdamas darbdavio
įgaliotus asmenis ir duodamas jiems konkrečius pavedimus įgyvendinti prevencines priemones.
Valstybinė darbo inspekcija (toliau - VDI) primena apie COVID - 19 ligos plitimo pavojus
darbo aplinkoje ir informuoja apie parengtas Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką
susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu bei ragina su jais susipažinti
ir jų laikytis, kad būtų užtikrinta visų darbuotojų sauga ir sveikata, o darbo vietos netaptų naujais
COVID - 19 ligos židiniais, kuomet epidemiologinę krizę juose bus suvaldyti sudėtinga.
Pažymėtina, kad Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės COVID - 19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1.2.3. ir 4.4.1. punktuose
nurodytas priemones.
Norime atkreipti įmonių vadovų dėmesį į tai, kad įmonių vadovai formuoja įmonės
darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, organizuoja jos įgyvendinimą ir užtikrina darbuotojams saugias
ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Prieš vykdant bet kokius
darbus, o ypač tokius, kurie kelia padidintą pavojų susirgti COVID-19 liga, būtina nustatyti
esamus/galimus pavojus, įvertinti jų keliamą riziką, numatyti ir įgyvendinti tinkamas prevencines
priemones. Papildomai siūlome įmonės vadovams pasitikrinti, ar įmonėje taikomos COVID-19 ligos
prevencinės priemonės yra pakankamos, atsakant į savikontrolės klausimus pateiktus 1 priede.
Siekiant užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas COVID-19 ligos plitimo metu bei
suvaldyti COVID - 19 ligos plitimą, VDI parengė ir paskelbė savo svetainėje, rubrikoje Metodinės
rekomendacijos skirtingoms ekonominėms veikloms skirtas rekomendacijas, siūlome susipažinti.
Norėtųsi tikėtis ir linkėti, kad šiame laiške teikiama informacija bus tinkamai įvertinta, ir
Jūs būtinai imsitės priemonių, kad darbas COVID -19 ligos pandemijos metu būtų vykdomas saugiai.
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