
Pokyčiai darbuotojams nuo gruodžio 28 d.! 

 

Nuo gruodžio 28 d. šalies darbuotojai, kurie yra paskiepyti nuo COVID-19 prieš daugiau nei 210 d., privalės skiepytis sustiprinančiąja 
doze arba periodiškai profilaktiškai testuotis.  

Primename, kad pasiskiepyti pirmą kartą arba gauti sustiprinančiąją COVID-19 vakcinos dozę gyventojai gali registruodamiesi 
internetu Koronastop.lt arba telefonu 1808. Pasiskiepyti taip pat galima kai kuriose sveikatos priežiūros įstaigose pas šeimos 
gydytoją. Norėdami sužinoti, ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga vykdo skiepijimą nuo COVID-19 ligos, šalies gyventojai turėtų 
kreiptis į įstaigos registratūrą. 

Periodiškai profilaktiškai testuotis neturės vakcinuoti asmenys: 

1. Ribotą laiką – kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų: 

• praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo 
pagal skiepijimo schemą; 

• praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 
• praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo bei praėjus ne daugiau kaip 

210 dienų po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 
• praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės 

suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 
PGR tyrimo rezultatu; 

• praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, 
jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.  

2. Neribotą laiką – kai asmuo: 

• pasiskiepijęs sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“  COVID-19 vakcinos doze 
(įsigalioja iškart po sustiprinančiosios dozės); 

• pasiskiepijęs pagal pilną schemą, jei jis yra asmuo iki 18 metų (įskaitant persirgusius, jei liga patvirtinta PGR tyrimu, ir 
pasiskiepijusius nepilna schema asmenis); 

• persirgęs COVID-19 liga (patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir paskiepytas pagal pilną schemą.   

3. Periodiškai profilaktiškai testuotis neturės persirgę asmenys: 

• Kai asmuo persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o 
nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos 
terminas).  

4. Periodiškai profilaktiškai testuotis neturės tyrimus atlikę asmenys: 

• Kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai) 
kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą. Asmuo gali atlikti serologinį tyrimą ir po pilnos 
vakcinacijos schemos. 

5. Kaip ir iki šiol, periodinis profilaktinis testavimas dėl COVID-19 ligos privalomas šių veiklų ir sričių atstovams:   

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;   
• socialinės paslaugos ir veikla;   
• švietimo paslaugos ir veikla;   
• vaistinių darbuotojų veikla;   
• krovinių tarptautinio vežimo veikla;   
• viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;   
• laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);   
• viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;  
• mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;; 
• viešojo administravimo subjektų veikla;   
• profesinė karo tarnyba;  
• veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu 

(tiesioginis kontaktas su užsieniečiais);   
• gamybos įmonių darbuotojų veikla.  



 



Svarbu 

Siekiant išvengti COVID-19 plitimo, pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, labai svarbu likti namuose ir registruotis COVID-19 
tyrimui skambinant į Kartąją liniją 1808 arba internetu 1808.lt. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) naujaus iose 
rekomendacijose nurodo, kad dažniausi COVID-19 simptomai yra kosulys, karščiavimas, dusulys ir staigus skonio bei kvapo 
netekimas. Rečiau pasireiškiantys simptomai gali būti gerklės skausmas, sloga, nosies užgulimas, galvos skausmas, šaltkrėtis, 
raumenų skausmas, nuovargis, vėmimas ir (arba) viduriavimas, svaigulys.  

• Asmuo, pajutęs COVID-19 ligos simptomus, gali atlikti ir savikontrolės testą, tačiau pasireiškus simptomams, 
rekomenduojama likti namuose ir į vaistinę nevykti. Nepaisant savikontrolės tyrimo atsakymo, svarbu užsiregistruoti 
patvirtinančiam PGR tyrimo atlikimui šalies mobiliuose punktuose.  

• Taip pat svarbu vengti nebūtinų kontaktų su kitais asmenimis – nedalyvauti renginiuose, nesibūriuoti viešose vietose, 
prekybos centruose.  

• Griežtai rekomenduojama vengti nebūtinų kelionių.  

• Jei nustatyta COVID-19 liga, asmuo privalo izoliuotis, užpildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą, kurią galite 
rasti čia, ir joje nurodyti visus sąlytį turėjusius asmenis bei lankytas vietas.  

Informaciją paruošė: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Arūnė Eismontė 

Informacijos šaltinis: http://sam.lrv.lt/  

Nuotrauka: https://www.freepik.com 
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