
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR

VERTINIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m.  vasario      d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatymo  15 straipsnio  2  dalies  5
punktu, bei atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu paskelbta valstybės
lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T  v  i  r  t  i  n  u  Greitųjų  SARS-CoV-2  antigeno  testų  išdavimo,  naudojimo ir  vertinimo
savikontrolės tikslais tvarkos aprašą.

2.   P a v e  d u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos  teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas) Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų
departamento  direktoriaus  pavaduotojus,  struktūrinių  padalinių  vadovus,  Kalėjimų  departamentui
pavaldžių įstaigų direktorius ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento intraneto puslapyje.

Direktorius                                                                                                                 Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2022 m. vasario  __    
įsakymu Nr. V-__

GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR VERTINIMO
SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais
tvarkos  aprašas  (toliau  –  Aprašas)  nustato  greitųjų  SARS-CoV-2 antigeno  testų,  pritaikytų  naudoti
savikontrolės  tikslais,  bendruosius  reikalavimus,  jų  išdavimo,  naudojimo  ir  vertinimo  tvarką,  ir  jau
įvertintų  profesionaliam  naudojimui  skirtų  greitųjų  SARS-CoV-2  antigeno testų  (toliau  –  greitieji
antigeno testai) naudojimo savikontrolės tikslais reikalavimus. 

2. Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas – tai medicinos priemonė (testas), skirta savikontrolei.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI GREITIESIEMS ANTIGENO TESTAMS

3. Savikontrolei gali būti naudojami greitieji antigeno testai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
3.1. pritaikyti naudoti nosies landų ir (ar) seilių ėminių tyrimams;
3.2. turi neprofesionaliam naudotojui pritaikytą išorinę pakuotę ir naudojimo instrukciją.

III SKYRIUS
GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ TINKAMUMO NAUDOTI SAVIKONTROLEI 

VERTINIMO TVARKA 

4. Asmenys,  siekiantys  panaudoti  greitąjį  antigeno  testą,  pritaikytą  naudoti  savikontrolei
(toliau – Asmenys), prieš panaudojimą privalo įsitikinti dėl:

4.1. ėminio tipo (nosies landų ir (ar) seilių);
4.2. greitojo antigeno testo pakuotės galiojimo datos;
4.3. greitojo antigeno testo pakuotės vientisumo (pakuotė nepažeista, nesuplėšyta);
4.4. lietuvių kalba parengtos greitojo antigeno testo naudojimo instrukcijos buvimo.

IV SKYRIUS
GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS IR REZULTATŲ

INTERPRETAVIMAS

5. Savikontrolei  skirti  greitieji  antigeno testai  naudojami  kaip papildoma COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19 liga) valdymo priemonė, siekiant kuo anksčiau nustatyti
galimus COVID-19 ligos atvejus ir sumažinti tolimesnį šios COVID-19 ligos plitimą.

6.    Savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą įstaigoje išduoda paskirtas atsakingas (-i) asmuo
(-ys).  Testo  išdavimas  fiksuojamas  pasirašytinai  SARS-CoV-2 antigeno  greitųjų  testų  išdavimo
registravimo kortelėje (Aprašo 1 priedas).



7. Greitasis antigeno testas išduodamas darbuotojui šiais atvejais:
7.1. turėjus patvirtintą kontaktą su COVID-19 liga sergančiu asmeniu;
7.2.  turint  COVID-19 ligos  simptomus  (karščiavimas,  galvos  skausmas,  gerklės  skausmas,

skonio ar kvapo nejutimas, kosulys, dusulys, nuovargis);
8.  Kiekviena  bausmių  vykdymo  sistemai  priklausanti  įstaiga,  priklausomai  nuo  objektyvių

aplinkybių  (toje  įstaigoje  vyraujantis  sergamumas,  žmonių  sk.  ir  pan.),  gali  nusistatyti  papildomą
testavimo ar testų išdavimo tvarką.

9. Savikontrolės testas atliekamas darbovietės patalpose. Savikontrolę atliekantis asmuo turi:
9.1.  atidžiai perskaityti prie savikontrolės rinkinio pridėtą instrukciją;
9.2.  pasiruošti vietą, kurioje planuoja atlikti testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, ant kurių bus

padėtas testavimo rinkinys, atlikti rankų higieną;
9.3. patikrinti, ar nepažeista greitojo antigeno testo rinkinio pakuotė bei įsitikinti, ar pakuotėje

įdėtos visos rinkinio dalys, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje;
9.4.  paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;
9.5. utilizuoti panaudotą testą su kitomis buitinėmis atliekomis bei atlikti rankų higieną.
10. Atlikus savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą:
10.1. teigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti COVID-19 ligą. Apie testo teigiamą rezultatą

asmuo privalo pranešti savo skyriaus viršininkui (vedėjui) ir tą pačią dieną registruotis patvirtinamajam
tyrimui telefonu 1808 (COVID-19 Karštoji linija)  arba užpildant elektroninę formą adresu www.1808.lt;

10.2.  dėl  tolimesnių  veiksmų  (nusišalinimo  nuo  darbo;  saviizoliacijos laiko  ir  kt.)  asmuo
vadovaujasi tuo metu aktualia, galiojančia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau
–  SAM)  informacija,  reikalavimais  (https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei);
Sveikatos  apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo
sprendimais  (https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/operaciju-vadovo-sprendimai);  aktualiais  Kalėjimų
departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais;  

10.3. neigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti,  kad nėra užsikrėtęs COVID-19 liga, tačiau
privalo ir toliau laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, įskaitant asmens higienos
rekomendacijų, fizinio atstumo laikymosi ir asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimo tvarkos.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Papildoma informacija darbuotojams teikiama:
11.1. Karštoji linija tel.  1808 teikia konsultacijas asmenims apie savikontrolę ir testo rezultatų

interpretavimą;
11.2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštoji linija  tel.  +370 5 264 9676 (I-V  8.00-

17.00; V 8.00-15.45);
11.3. SAM specialiuoju elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt.

_____________________________

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/operaciju-vadovo-sprendimai
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei
http://www.1808.lt/


Greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų 
išdavimo, naudojimo ir vertinimo 
savikontrolės tikslais tvarkos aprašo
1 priedas

SARS-COV-2 ANTIGENO GREITŲJŲ TESTŲ IŠDAVIMO
REGISTRAVIMO KORTELĖ

Testo
išdavimo

data

Testuojamojo darbuotojo
vardas, pavardė, pareigos

Testuojamoj
o parašas

Testą išdavusio asmens
vardas, pavardė, pareigos

Testą
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Pastabos (jaučiami ligos
simptomai; kt.)

_____________________________
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