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DĖL AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“ DARBO ORGANIZAVIMO 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU 

 

Priemonių ir veiksmų planas 

 

Eil. 

Nr. 
Prevencinė priemonė Atsakingas asmuo 

1. 

Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) arba sergant šeimos nariui, apie tai 

privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir nedelsiant palikti 

savo darbo vietą ir vykti namo. Rekomenduojama 

konsultuotis karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. 

Sergantysis 

2. Organizuojamas darbo vietos dezinfekavimas. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos 

(toliau – DSS) specialistas  

3. 

Darbuotojas privalo atlikti Covid-19 testą ir iki rezultato 

gavimo izoliuotis arba, esant galimybei, dirbti nuotoliniu 

būdu. 

Sergantysis 

4. 

Darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu 

būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais, negali 

dirbti.  

Darbuotojai 

5. 

Gavus tyrimo rezultatą, darbuotojas nedelsdamas apie tai 

privalo pranešti tiesioginiam vadovui, DSS specialistui ar 

administravimo skyriaus vadovui. Nepranešimas apie gautą 

tyrimo rezultatą laikomas šiurkščiu darbo pareigų 

pažeidimu. Už tai gali būti taikomos darbo kodekse 

numatytos darbo pareigų pažeidimo nuostatos. 

Sergantysis 

6. 
Identifikuojami galimi rizikos kontaktai ir priimamas 

sprendimas dėl kontaktavusių darbuotojų tolimesnio darbo. 

DSS specialistas, 

Administravimo skyriaus 

vadovas 

7. 

Jei sergančiam darbuotojui Covid-19 testas yra neigiamas, 

bet darbuotojas ir toliau jaučiasi prastai, jis turi kreiptis į 

savo gydymo įstaigą dėl laikino nedarbingumo pažymėjimo 

išdavimo. 

Sergantysis 

8. 

Jei sergančiam darbuotojui Covid-19 testas yra teigiamas, 

darbuotojas kreipiasi į savo gydymo įstaigą dėl laikino 

nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba, esant galimybei, 

dirba nuotoliniu būdu ir izoliuojasi. 

Tiesioginis vadovas, 

sergantysis. 

9. 

Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus darbuotojams ir 

kapinių administratoriams, turintiems tiesioginį kontaktą su 

klientais ir vykdantiems viešojo administravimo funkcijas, 

yra privalomi profilaktiniai tyrimai dėl Covid-19, išskyrus 

darbuotojus, kurie turi galiojantį galimybių pasą. 

Tiesioginis vadovas, 

darbuotojai. 



Eil. 

Nr. 
Prevencinė priemonė Atsakingas asmuo 

10.  

Darbuotojas nesutinkantis/negalintis periodiškai pasitikrinti 

sveikatą, gavęs iš DSS specialisto rašytinę informaciją apie 

prievolę testuotis, turi raštu pateikti darbdaviui informaciją 

apie atsisakymą tikrintis sveikatą bei atsisakymo/negalėjimo 

priežastis. 

DSS specialistas, darbuotojai 

11. 

Jei darbuotojas, privalantis dirbti tik pasitikrinęs sveikatą, 

ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu nėra persirgęs 

ir/ar pasiskiepijęs užkrečiamosios ligos vakcina pagal 

skiepijimo schemą bei atsisako periodiškai tikrinti sveikatą 

ar nepasitikrino sveikatos be labai svarbių priežasčių, 

darbdavys prieš pradedant nušalinimo procedūrą įvertina 

šias aplinkybes: 

• ar nebuvo svarbių priežasčių, dėl kurių darbuotojas 

negalėjo pasitikrinti sveikatos; 

• ar darbuotojas gali būti skiriamas dirbti nuotoliniu 

būdu; 

• ar gali būti perkeliamas jo sutikimu į kitą darbą, kurį 

jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. 

DSS specialistas, personalo 

administratorius, skyrių 

vadovai 

12.  
Jei bendrovėje yra galimybė organizuoti darbą 11 punkte 

nurodytais būdais, jiems turi būti taikoma pirmenybė. 

DSS specialistas, personalo 

administratorius, skyrių 

vadovai 

13. 

Nesant galimybės dėl darbo pobūdžio darbuotojo skirti 

dirbti nuotoliniu būdu ar perkelti į kitas pareigas, kuriuose 

darbuotojas galėtų dirbti nesitikrindamas sveikatos, 

darbdavys, gavęs rašytinį darbuotojo atsisakymą tikrintis 

sveikatą, bendrovės direktoriaus įsakymu ar nušalinimo aktu 

priima sprendimą dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo 

Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 

pagrindu nemokėdamas darbuotojui darbo užmokesčio. 

DSS specialistas, personalo 

administratorius 

14. 

Su rašytiniu nušalinimo dokumentu darbuotojas yra 

supažindinamas nedelsiant pasirašytinai arba elektroniniu 

paštu. 

Personalo administratorius 

15. 

Darbuotojas nušalinamas iki tos dienos, kol jis pasitikrins, 

ar neserga užkrečiamąja liga arba pateiks dokumentus 

patvirtinančius persirgimo ar vakcinacijos faktą. 

Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, 

kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad 

gali tęsti darbą. 

DSS specialistas 

16. 

Nušalindamas darbuotoją nuo darbo, darbdavys, esant 

nedraudiminiam laikotarpiui, įmokų Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Sodra) už darbuotoją tuo laikotarpiu 

nemokės. Nedraudiminis laikotarpis yra kai asmeniui nėra 

mokamas atlyginimas, neskaičiuojamas darbo stažas, 

nemokamos įmokos ir jeigu jis trunka nuo pirmos iki 

paskutinės mėnesio dienos, tokiu atveju darbuotojas turi 

pats sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 

DSS specialistas, darbuotojai 



Eil. 

Nr. 
Prevencinė priemonė Atsakingas asmuo 

17.  

Paslaugų teikimo vietose uždarose erdvėse bendrovės 

darbuotojai privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba 

respiratorius. 

DSS specialistas, darbuotojai 

18. 

Lankytojai Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriuje ir 

teikiant kapinių administravimo paslaugas privalo: 

• Į patalpas įeiti po vieną asmenį. 

• Įėjus dezinfekuoti rankas. 

• Dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos 

priemones. 

• Patalpoje būti ne ilgiau kaip 15 min. 

• Kas 2 darbo valandas daryti 10 min. pertraukas dėl 

patalpų vėdinimo. 

Darbuotojai 

19.  

Bendrovėje nėra aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Darbuotojai 

20. 

Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje 

yra pateikiama informacija apie paslaugų gavėjų asmens 

higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.) ir informacija apie būtinybę 

uždarose erdvėse dėvėti kaukes. 

DSS specialistas 

21. 

Bendrovė nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą. 

Sudaromos sąlygos matuoti (-s) darbuotojų (- ams) kūno 

temperatūrą. Patikrinimui naudojamas bekontaktis 

termometras. Darbuotojui atsisakius pasitikrinti ar nuslėpus 

karščiavimo faktą, tai bus laikoma šiurkščiu darbo pareigų 

pažeidimu ir bus pritaikytos darbo kodekse numatytos darbo 

pareigų pažeidimo nuostatos. 

DSS specialistas 

22. 

Rekomendacijos: 

• Bendro naudojimo patalpose dėvėti burną ir nosį 

dengiančias apsaugos priemones. 

• Vėdinti patalpas kas 2 darbo valandas po 10 min. 

• Dezinfekuoti ir valyti paviršius, durų rankenas, 

laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių 

atramas ir kt. 

• Bendraujant išlaikyti didesnį nei 1 m. atstumą, 

nesiburiuoti, pasitarimus ir susirinkimus organizuoti 

nuotoliniu būdu. 

Darbuotojai, patalpų valytojai 

 

______________________________ 


