
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO

4 D. ĮSAKYMO NR. V-2797 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

NUSTATYMO TYRIMŲ IR SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m.                      d. Nr. V-

Vilnius

P a k e i č i u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų

atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio

4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių

tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Ėminių paėmimas organizuojamas vadovaujantis Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės

paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams

atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.

kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuosiuose

punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka arba ėminius ima asmens sveikatos priežiūros įstaigos

(toliau – ASPĮ), turinčios:

3.1. vietą ASPĮ patalpose (atskiras pastatas ar atribota nuo kitų įstaigos padalinių pastato dalis su

kabinetu ar kabinetais, turinti atskirą įėjimą ir išėjimą; nesant tokių patalpų, į patalpą įeinančių ir išeinančių

pacientų srautų atskyrimas turi būti užtikrinamas kitais būdais) arba ASPĮ įrengtą laikiną statinį (palapinė,

vagonėlis ir kt.);

3.2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinio tyrimo ėminio paėmimo priemones

(sterilūs tamponai, mėgintuvėliai su transportine terpe);

3.3. sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinė ėminio pakuotė);

3.4. kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinė pakuotė), nenuplaunamą rašiklį;

3.5. rankų ir paviršių dezinfekcijai skirtą dezinfekcinę medžiagą, daugkartinio naudojimo

pirštines, skirtas valymo, dezinfekcijos darbams;

3.6. vienkartinių pirštinių;

3.7. vienkartinių servetėlių dėžę nosies sekretui išpūsti;

3.8. liežuvio prispaudiklių;

3.9. lengvai dezinfekuojamą stalą;

3.10. uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms;

3.11. du šaltkrepšius (vienas skirtas mėgintuvėliams su švariomis terpėmis, kitas –

mėgintuvėliams su ėminiais);
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3.12.  ne mažiau kaip po vieną atsarginį asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) komplektą

kiekvienai pamainai ir ne mažiau kaip vieną atsarginį AAP komplektą pamainai.“

2. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras               Arūnas Dulkys



COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) nustatymo tyrimų ir 

serologinių tyrimų atlikimo 

tvarkos aprašo

4 priedas

Sąlytį turėjusių besimptomių asmenų tyrimo ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos

priežiūros įstaigose ir institucijose, kuriose susiduriama su didesne rizika užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),

algoritmas

*Aukštos rizikos sąlytis

**Izoliacija vykdoma vadovaujantis 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, patvirtintomis 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“.

Besimptomis asmuo: sąlytis su patvirtintu COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) atveju*

Greitasis antigenų testas (jei po sąlyčio

praėjo ne daugiau kaip 7 dienos)

PGR arba kaupinių PGR 

tyrimas 

Izoliacija

Aktyvi infekcija Aktyvi infekcija

Izoliacija** ir kartojamas PGR arba 

kaupinių PGR tyrimas

Aktyvi infekcija Izoliacija nutraukiama

ARBA

ARBA



COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) nustatymo tyrimų ir 

serologinių tyrimų atlikimo 

tvarkos aprašo

5 priedas

Besimptomių asmenų tyrimo visuomenėje algoritmas

*Aukštos rizikos sąlytis
**Izoliacija vykdoma vadovaujantis 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, patvirtintomis 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“.

Besimptomis asmuo: sąlytis su patvirtintu COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) atveju*

Greitasis antigenų testasPGR arba kaupinių PGR 

tyrimas 

Izoliacija

Aktyvi infekcija Aktyvi infekcija

Izoliacija** ir kartojamas PGR arba 

kaupinių PGR tyrimas, arba greitasis 

antigenų testas

Aktyvi infekcija Izoliacija nutraukiama

ARBA

ARBA
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