
 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IR ASMENINIŲ APSAUGOS NUO COVID-19

LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PRIEMONIŲ IŠDAVIMO DARBUOTOJAMS
IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario      d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 7 strapsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d.
įsakymu  Nr.  V-352  „Dėl  asmenų,  sergančių  COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija),  asmenų,
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių
patvirtinimo“  patvirtintų   Asmenų,  sergančių  COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija),  asmenų,
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių
13.4 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u  Greitųjų  antigeno  testų  ir  asmeninių  apsaugos  nuo  Covid-19  ligos
(koronaviruso  infekcijos)  priemonių  išdavimo  darbuotojams  ir  naudojimo  Vilniaus  pataisos
namuose tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u: 
2.1.  Veiklos  organizavimo  skyriui  supažindinti  su  šiuo  įsakymu  dokumentų  valdymo

sistemos  priemonėmis  Vilniaus  PN  direktoriaus  pavaduotojus,  direktoriaus  patarėją,  struktūrinių
padalinių vadovus; 

2.2. struktūrinių padalinių vadovams supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius darbuotojus.

Laikinai vykdantis direktoriaus pavaduotojo pareigas,    Rolandas Ruslanas Jakučionis
atliekantis direktoriaus funkcijas  



PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2022 m. vasario   d. įsakymu Nr.      

GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IR ASMENINIŲ APSAUGOS NUO COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PRIEMONIŲ IŠDAVIMO DARBUOTOJAMS IR

NAUDOJIMO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Greitųjų  antigeno  testų  ir  asmeninių  apsaugos  nuo  Covid-19  ligos  (koronaviruso
infekcijos)  priemonių  išdavimo darbuotojams ir  naudojimo Vilniaus  pataisos  namuose  (toliau –
Vilniaus PN) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato greitųjų antigeno testų ir asmeninių
apsaugos nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) priemonių (toliau – apsaugos nuo Covid-19
priemonės)  išdavimo  darbuotojams  ir  naudojimo  Vilniaus  PN  tvarką valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcija) plitimo grėsmės metu. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo
12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintomis   Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo
namuose,  kitoje  gyvenamojoje  vietoje  ar  savivaldybės  administracijos  numatytose  patalpose
taisyklėmis.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų samprata:
3.1. greitasis antigeno testas – priemonė, skirta atlikti greitąjį antigeno SARS-CoV-2 tyrimą

savikontrolei, kuri per trumpą laiką nustato, ar žmogus serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija)
ir naudojamas kaip papildoma Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonė, siekiant
kuo anksčiau nustatyti galimus Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus ir sumažinti tolesnį
šios infekcijos plitimą;

3.2. apsaugos  nuo  Covid-19  priemonė  –  bet  kuri  priemonė,  skirta  darbuotojui  turėti  ar
dėvėti,  siekiant  apsaugoti  jį  nuo  rizikos  veiksnių,  galinčių  kelti  grėsmę  darbuotojo  saugai  ir
sveikatai  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  dėl  Covid-19  ligos  (koronaviruso  infekcija)
plitimo grėsmės metu. Vilniaus PN darbuotojams išduodamos apsaugos nuo Covid-19 priemonės
gali  būti  šios:  medicininės  veido kaukės,  respiratoriai,  rankų dezinfekcinis  skystis,  vienkartinės
pirštinės.

II SKYRIUS
GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IR APSAUGOS NUO COVID-19 PRIEMONIŲ

IŠDAVIMAS
 

4. Vilniaus PN struktūrinių padalinių aprūpinimą greitaisiais antigeno testais ir apsaugos nuo
Covid-19 priemonėmis vykdo Turto valdymo skyrius:

4.1.  apsaugos  nuo  Covid-19  priemones  išduoda  Turto  valdymo  skyriaus  komendantas
skyrių vedėjams ir viršininkams arba jų įgaliotiems darbuotojams;

4.2.  greituosius  antigeno  testus  išduoda  Turto  valdymo  skyriaus  komendantas  skyrių
vedėjams ir viršininkams.



5.  Greitieji  antigeno  testai  ir  apsaugos  nuo  Covid-19  priemonės  turi  būti  išduodamos
pasirašytinai  šių  priemonių  išdavimo  apskaitos  žurnale,  kuriame  nurodomi  šie  duomenys:
darbuotojo,  kuriam  išduodami  greitieji  antigenų  testai  ir  apsaugos  nuo  Covid-19  priemonės,
pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, išdavimo data, išduotų priemonių pavadinimas ir kiekis,
kita su tuo susijusi informacija. 

6. Išduodamų greitųjų antigeno testų ir apsaugos nuo Covid-19 priemonių kiekis turi būti
prporcingas  struktūriniame  padalinyje  dirbančių  darbuotojų  skaičiui  bei  įvertintas  pagal
naudojamos priemonės tipą ir gamintojo nustatytą naudojimo laiką.

III SKYRIUS
GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IR APSAUGOS NUO COVID-19 PRIEMONIŲ

NAUDOJIMAS

7.  Savikontrolei  gali  būti  naudojami  greitieji  antigeno  testai,  kurie  atitinka  šiuos
reikalavimus: 

7.1. pritaikyti naudoti nosies landų ir (ar) seilių ėminių tyrimams; 
7.2. turi neprofesionaliam naudotojui pritaikytą išorinę pakuotę ir naudojimo instrukciją.
8. Tirtis savikontrolei skirtais greitaisiais antigenų testais gali patys Vilniaus PN darbuotojai

šiais atvejais: 
8.1. darbo ar tarnybos metu pajutus peršalimo simptomus;
8.2. sužinojus apie turėtą sąlytį su Covid-19 sergančiu asmeniu.
9.  Greituosius  antigeno  testus  darbuotojams  išduoda  jų  tiesioginis  vadovas. Vienam

darbuotojui  išduodamas vienas greitasis  antigeno testas šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais
atvejais.

10. Greitieji  antigeno  testai  turi  būti  išduoti  darbuotojams  pasirašytinai  šių  priemonių
išdavimo  apskaitos  žurnale,  pagal  Tvarkos  aprašo  priede  nustatytą  Greitųjų  antigeno  testų
išdavimo darbuotojams apskaitos žurnalo formą (pridedama).

11. Darbuotojas, atliekantis greitąjį antigeno testą, privalo:
11.1. atidžiai perskaityti  antigeno testo informacinį lapelį,  kuris yra viena iš testų rinkinio

sudedamųjų  dalių.  Jei  reikia,  padaromas  reikalingas  skaičius  informacinio  lapelio  kopijų  ir
padalinamas darbuotojams, atliekantiems greitąjį antigeno testą; 

11.2. atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone;
11.3. patikrinti, ar nepažeista greitojo antigeno testo rinkinio pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos

visos rinkinio dalys, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje;
11.4. paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;
11.5. saugiai supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti su

kitomis buitinėmis atliekomis bei atlikti rankų higieną. 
12.  Jei  atlikus  savikontrolei  skirtą  antigeno  testą  įtariama  Covid-19  liga  (koronaviruso

infekcija), darbuotojas turi registruotis patvirtinamajam tyrimui telefonu per Karštąją liniją 1808 arba
pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt.

13. Jei atlikus savikontrolei skirtą antigeno testą gautas neigiamas rezultatas, darbuotojas gali
įtarti,  kad nėra užsikrėtęs  Covid-19 liga (koronaviruso infekcija),  tačiau privalo ir  toliau laikytis
teisės aktų reikalavimų ir rekomendacijų, įskaitant asmens higienos rekomendacijas, fizinio atstumo
laikymąsi, asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimą.

14. Greitieji antigeno testai iki jų panaudojimo turi būti laikomi ir saugomi kaip nurodyta
informaciniame lapelyje (t. y. sandarioje pakuotėje 2–300C kambario temperatūroje arba šaldytuve).
Negalima naudoti pasibaigus galiojimo laikui.

15. Greitieji antigeno testai ir apsaugos nuo Covid-19 priemonės turi būti naudojami pagal
paskirtį ir vadovaujantis gamintojo nurodyta naudojimo instrukcija, jei tokia yra.

http://www.1808.lt/


16. Vilniaus PN darbuotojai yra atsakingi už tai, kad jiems išduoti greitieji antigeno testai ir
apsaugos nuo Covid-19 priemonės būtų naudojamos pagal  paskirtį,  taupiai  ir  racionaliai  (pagal
poreikį ir būtinumą); struktūrinių padalinių vedėjai ir viršininkai vykdo ir užtikrina šių priemonių
taupų ir  racionalų  panaudojimą vadovaujamame struktūriniame padalinyje,  kad būtų užtikrintas
efektyvus ir saugus darbas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl Covid-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.  Tvarkos  aprašo  nuostatos  taikomos  visiems  darbuotojams  valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcija) plitimo grėsmės metu. 

18.  Karštoji  linija  1808  teikia  konsultacijas  asmenims  apie  savikontrolę  ir  rezultatų
interpretavimą.

___________



Greitųjų antigeno testų ir asmeninių apsaugos nuo
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
priemonių išdavimo darbuotojams ir naudojimo 
Vilniaus pataisos namuose tvarkos aprašo 
priedas

(Greitųjų antigeno testų išdavimo darbuotojams apskaitos žurnalo forma)

 

GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO DARBUOTOJAMS APSKAITOS
ŽURNALAS

Eil.
Nr.

Darbuotojo
pareigų

pavadinimas
vardas,  pavardė 

Išdavimo
data

Išduotos priemonės
pavadinimas ir

kiekis 

Parašas Pastabos

1 2 3 4 5 6

____________
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