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RANGOVO DARBUOTOJŲ TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA 
IR SERGANČIŲ COVID-19 LIGA VEIKSMŲ 

INSTRUKCIJA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Instrukcijos paskirtis ir taikymas 
 

1. Rangovo darbuotojų turėjusių sąlytį, įtariamų, kad serga ir sergančių COVID-19 liga 
veiksmų instrukcija (toliau – Instrukcija) taikoma rangovinių organizacijų, pagal atitinkamų 
sutarčių su Akcine bendrove „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) sąlygas atliekančių statybos, 
remonto, įrenginių priežiūros ir kitus rangos darbus Bendrovės teritorijoje ir / ar teikiančių 
paslaugas Bendrovėje (toliau – Rangovas), darbuotojams turėjusiems sąlytį, įtariamiems, kad 
serga ir sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar grįžusiems/atvykusiem iš užsienio 
valstybių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą [3.2.] 
prevencinių priemonių ir valdymo veiksmų tvarką. 

2. Šios Instrukcijos reikalavimai netaikomi galimai imunitetą COVID-19 turintiems 
Rangovo darbuotojams, taip pat darbuotojams turintiems teigiamą anti-S, anti-S1 arba anti-RBD 
SARS-CoV-2 IgG tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų. Esant didelės rizikos sąlyčiui 
tokiems darbuotojams izoliuotis nereikia, tačiau 14 dienų laikotarpyje, jie turi naudoti asmenines 
apsaugos priemones, vykdyti savęs stebėjimą, matuotis temperatūrą. 

 
II. NUORODOS 

 
3. Ši Instrukcija parengta atsižvelgiant į šių aktualių redakcijų teisės aktų nuostatas:  
3.1. 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 taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (toliau – Taisyklės). 

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl COVID-19 
(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo (toliau – Paveiktų šalių sąrašas).  

 
II. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS 

 
4. Šioje Instrukcijoje vartojami terminai, apibrėžtys ir santrumpos: 

 

Asmuo, įtariamas, kad serga – asmuo, kuris turi požymių, panašių į sergančiųjų COVID-
19 liga (koronaviruso infekcija). 

Asmuo, turėjęs sąlytį – asmuo turėjęs sąlytį su COVID-19 užkrečiamąja liga 
(koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, užkrečiamosios ligos sukėlėjo nešiotoju ar 
užkrečiamosios ligos sukėlėjus perduodančiais veiksniais 3 dienų laikotarpiu iki tol, kol jam 
pasireiškė simptomai ir 10 dienų nuo simptomų atsiradimo arba 72 valandų laikotarpiu iki tepinėlio 
užsikrėtusiajam paėmimo arba 10 dienų laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei jam simptomai 
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nepasireiškė arba atvykęs iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą 
COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą. 

Izoliavimas – asmens, sergančio COVID-19 liga, įtariamo, kad serga ar turėjusio sąlytį, 
atskyrimas nuo aplinkinių norint išvengti COVID-19 ligos plitimo. 

Galimai imunitetą COVID-19 turintis asmuo – asmuo, persirgęs COVID-19 
(neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus), kai buvęs SARS-CoV-2 PGR/antigeno ir 
(arba) SARS-CoV-2 kiekybinis arba pusiau kiekybinis serologinis tyrimas teigiamas arba asmuo 
vakcinuotas nuo SARS-CoV-2 pagal pilną schemą (praėjus 14 dienų po vakcinacijos).   

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektas – Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskiriama prie Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų. 

Užsikrėtimo COVID-19 užkrečiamąja liga rizikos lygiai: 
Didelės rizikos sąlytis – be apsaugos priemonių bendravimas su užsikrėtusiuoju 

COVID-19 liga ilgiau nei 15 min. mažesniu nei 2 m. atstumu ar tiesioginis sąlytis su 
užsikrėtusiojo kūno skysčiais (pvz., seilėmis, krauju, kai sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis 
rankomis liestos po sąlyčio panaudotos vienkartinės nosinės) ar tiesioginis fizinis sąlytis (pvz., 
rankos paspaudimas), ar buvimas uždaroje patalpoje (darbo kabinete, posėdžių salėje, 
operatorinėje ir pan.), su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga ilgiau nei 15 min. Kaip didelės rizikos 
sąlytis vertinamas ir keliavimas su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga bet kokioje transporto 
priemonėje, nors visi dalyvaujantys asmenys dėvi asmens apsaugos priemones (t. y. kaukes), 
atstumas tarp asmenų yra mažesnis nei 2 m., kontaktas trunka ilgiau nei 15 min., o asmenys yra 
uždaroje patalpoje.  

Mažos rizikos sąlytis – su apsaugos priemonėmis bendravimas su užsikrėtusiuoju 
COVID-19 liga trumpiau kaip 15 min. didesniu nei 2 m. atstumu ir tiesioginio fizinio sąlyčio su 
užsikrėtusiuoju nebuvimas, buvimas uždaroje patalpoje su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga 
trumpiau nei 15 min. 

COVID-19 ligos simptomai (klinikiniai požymiai) – kosulys, karščiavimas, apsunkintas 
kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas. Kiti rečiau pasitaikantys 
simptomai – galvos skausmas, šaltkrėtis, raumenų skausmas, nuovargis, vėmimas ir/ar 
viduriavimas. 

Režiminis objektas – Bendrovės Leidimų režimo taisyklėse apibrėžtas rėžiminis 
objektas. 

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos. 

ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga. 
ESOC – Bendrovės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 
ESOC koordinatorius – Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės 

veiklos valdymui. 
ESPBI IS – Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinė sistema. 
KOAP – kvėpavimo organų apsaugos priemonė: veido kaukė, respiratorius ar kita nosį ir 

burną dengianti apsaugos priemonė. 
 

III. DĖSTOMOJI DALIS 
 

Reikalavimai Rangovo darbuotojams dirbantiems Bendrovės teritorijoje 
 

5. Bendrovėje gali dirbti Rangovo darbuotojai nesergantys COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija), ir kurie nėra įtariami, kad serga COVID-19 liga, neturėję sąlyčio, ir kai praėjo Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatytas izoliavimo terminas nuo atvykimo/grįžimo iš užsienio 
valstybių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka netaikomi reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos, taip pat darbuotojai, kuriems izoliavimo 
laikotarpiu taikoma numatyta išimtis, leidžianti atvykti į darbo vietą. 

6. Kiekvienas Rangovo darbuotojas (toliau – Darbuotojas) prieš eidamas į darbą turi 
pasimatuoti kūno temperatūrą. Jeigu Darbuotojo temperatūra yra 37,5oC ar aukštesnė ir/ar 
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Darbuotojui staigiai prasideda kosulys, pasunkėja kvėpavimas, darbuotojas turi likti namuose ar 
kitoje gyvenamojoje vietoje, pranešti apie tai tiesioginiam vadovui, nedelsiant  skambinti į karštąją 
koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikti susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų 
rekomendacijas.  

7. Darbuotojui nustačius padidintą temperatūrą (37,5 °C) patekimo į Režiminius objektus 
patikrinimo metu arba darbo Bendrovėje metu pasireiškus COVID-19 ligos simptomams, 
Rangovas privalo nedelsiant organizuoti šio Darbuotojo pasišalinimą iš Bendrovės teritorijos bei 
pateikti informaciją apie įvykį Bendrovės elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt. 

8. Darbuotojai dirbantys Bendrovės teritorijoje bendraudami su Bendrovės darbuotojais turi 
išlaikyti ne mažesnį kaip 2-jų metrų atstumą bei dėvėti KOAP. 

9. Darbuotojai dirbantys Bendrovės teritorijoje savo darbo vietose dažnai liečiamus 
paviršius (darbo stalus, kėdžių atramas, kompiuterių klaviatūras ir kt.) turi valyti paviršiams skirtu 
valikliu, kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną / pamainą. Vėdinti darbo 
patalpas kaip galima dažniau, ne rečiau kaip 5 kartus per dieną / pamainą. 

10. Darbuotojai esantys Bendrovės teritorijose, turi laikytis rankų higienos (dažnai plauti 
rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų dezinfekcinėmis 
priemonėmis), vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo 
etiketo. 

11. Darbuotojams nesant būtinybei draudžiama palikti darbo vietą bei lankytis technologinių 
įrenginių operatorinėse. 

12. Darbuotojai prieš patekdami į technologinių įrenginių operatorines, dispečerines ir 
valgyklas turi dezinfekuoti rankas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, naudoti KOAP. 

 
Reikalavimai Rangovo darbuotojui, turėjusiam sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu 

arba atvykus iš paveiktos šalies 
 

13. Darbuotojas, turėjęs didelės ar mažos rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu 
asmeniu privalo: 

13.1. informuoti telefonu arba el. paštu tiesioginį vadovą; 
13.2. likti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje ir izoliuotis atskirai nuo kitų asmenų su 

atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrinti šių sąlygų – izoliuotis atskirame gerai 
vėdinamame kambaryje;  

13.3. užpildyti anketą NVSC svetainėje adresu: https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu „Sąlytį 
turėjusių asmenų anketa“. Anketą pildyti praėjus 24 val. po turėto sąlyčio ir tik tuo atveju, jeigu 
turėjote didelės rizikos sąlytį ir negavote SMS žinutės iš NVSC. Pateikus duomenis, laukite, kol 
su jumis susisieks NVSC specialistas, kuris įvertins Jūsų riziką ir taikys reikalingas priemones. 

13.4. kasdien matuotis temperatūrą, stebėti savo sveikatos būklę ar nepasireiškia COVID-
19 ligos simptomai, laikytis rankų higienos, čiaudėjimo – kosėjimo etiketo ir vengti socialinių 
kontaktų, būti kasdien pasiekiamu telefonu ir el. paštu NVSC specialistams, kurie atlieka aktyvų 
asmens stebėjimą (su stebimu asmeniu kasdien susisiekia telefonu, el. paštu ir kt. ir užrašo 
sveikatos būklės duomenis); 

13.5. jei izoliavimo laikotarpiu pasireiškė bent vienas COVID-19 ligos simptomų, nedelsiant 
skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui bei 
paskirtu laiku atlikti tyrimą. Jei bus paimtas tepinėlis ir jo rezultatas bus neigiamas – Darbuotojui 
tęsiamas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju 
COVID-19 liga dienos. 

14. Jei ligos simptomai per 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 
liga dienos nepasireiškė, darbuotojas nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką. Izoliavimo 
terminas gali būti trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau, kaip 7 Izoliavimo dieną atlikus SARS-
CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: 
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

15. Darbuotojas sugrįžęs iš paveiktos šalies, kuri įtraukta į Paveiktų šalių sąrašą [3.2.]: 
15.1. turi užsiregistruoti prieš atvykstant į Lietuvą NVSC interneto svetainėje 

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form užpildant „KELEIVIO ANKETĄ“ ir jei vykstama tarptautinio 
susisiekimo maršrutais pateikti vežėjui užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą: QR kodą.  

mailto:kor@orlenlietuva.lt
https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
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Atvykstant savo transportu užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo momento ir 
elektroninės anketos patvirtinimą QR kodą pateikti NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams 
pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte; 

15.2. turi turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie 
asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu 
(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau 
nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą 
COVID-19 ligai nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo 
atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas); 

15.2.1. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką 
šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi: 

15.2.1.1. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į 
Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų 
kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą: 

15.2.1.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo 
persirgo COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 
tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / 
atvykimo į Lietuvos Respubliką; 

15.2.1.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų 
sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių 
COVID-19 ligos vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) 
pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo 
schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 
14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:  

15.2.1.1.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 
15.2.1.1.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 
15.2.1.1.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo 

COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 
15.2.1.1.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį 

COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga ar skiepijimo COVID-19 ligos vakcina 
faktą, kaip nurodyta šios Instrukcijos 15.2.1.1.1. ar 15.2.1.1.2. papunktyje; 

15.3. Paveiktų šalių sąraše priskirtos raudonai ir pilkai zonai turi izoliuotis gyvenamojoje 
vietoje 10 dienų, Izoliavimo laikotarpiu taikoma išimtis – leidžiama nuvykti į darbo vietą 
Bendrovėje, kaip ypatingos svarbos infrastruktūros objektą. Izoliavimas netaikomas asmenims 
paminėtiems Instrukcijos 15.2.1 papunktyje. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne 
anksčiau kaip 7 Izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai nustatyti ir 
gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas). Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, izoliacija nebetaikoma, tačiau reikalinga 
užpildyti Prašymą sutrumpinti Izoliavimosi laikotarpį: https://nvsc.lrv.lt/shorten-1. 

15.4. Paveiktų šalių sąraše priskirtos geltonai zonai ne anksčiau, kaip trečią ir ne vėliau kaip 
penktą atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną turi atlikti SARS-CoV-2 PGR tyrimą. 

15.5. laikytis kitų Instrukcijos 13-14 punktuose bei NVSC interneto svetainėje adresu: 
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1 
(https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad) taikomų reikalavimų dėl 
tyrimų, registracijos ir izoliacijos reikalavimų atvykusiems iš užsienio šalių.  

 
Reikalavimai Rangovo darbuotojui įtariamam, kad serga COVID-19 liga  

 
16. Darbuotojas, kuriam pasireiškė bent vienas iš COVID-19 ligos simptomų privalo: 
16.1. jeigu Darbuotojas yra darbe Bendrovės teritorijoje, nedelsiant informuoti telefonu arba 

el. paštu tiesioginį vadovą, kuris privalo organizuoti Darbuotojo išvežimą iš teritorijos į namus ar į 
kitą gyvenamąją vietą; 

16.2. jeigu simptomai pasireiškia namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, izoliuotis atskirai 
nuo kitų asmenų su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrinti šias sąlygas – 
izoliuotis atskirame gerai vėdinamame kambaryje ir informuoti tiesioginį vadovą;  

https://nvsc.lrv.lt/shorten-1
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad
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16.3. nedelsiant skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 konsultacijai, 
galimo užsikrėtimo rizikai įvertinti, reikiamam pagalbos lygiui nustatyti ar nukreipimui į ASPĮ 
gydymui; 

16.4. stiprėjant dusuliui ir nepavykus prisiskambinti į Karštąją koronaviruso liniją, skambinti 
bendruoju pagalbos telefonu 112 ir esant būtinumui greitosios medicinos pagalbos automobilis 
jus nugabens į gydymo įstaigą. 

17. Grįžti į darbą leidžiama, kai bus gautas ASPĮ leidimas. 
 

Reikalavimai Rangovui, kurio darbuotojui įtariama ar jau patvirtinta COVID-19 liga 
 
18. Rangovas, jeigu jo Darbuotojui įtariama COVID-19 liga, ar pradėtas testavimas dėl 

COVID-19 ligos nustatymo, arba jis jau serga COVID-19 liga, apie tai turi nedelsiant informuoti 
Bendrovę elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt pateikiant šią informaciją: darbo vietą, kurioje 
dirbo Darbuotojas, Bendrovės darbuotojus, su kuriais jis kontaktavo, ar Darbuotojas lankėsi 
Bendrovės patalpose ir jei lankėsi, nurodyti tokias patalpas. 

19. Jei sąlytį turėjęs asmuo – Rangovo Darbuotojas yra Bendrovės teritorijoje, apie tai 
sužinojęs Rangovas privalo nedelsiant organizuoti šio Darbuotojo išvežimą iš teritorijos į namus 
ar į kitą gyvenamąją vietą bei apie įvykį informuoti Bendrovę elektroniniu paštu 
kor@orlenlietuva.lt. 

20. Rangovas apie jo Darbuotojui atliktų COVID-19 tyrimo rezultatą turi nedelsiant 
informuoti Bendrovę elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

21. Dėl izoliacijos reikalavimų, izoliacijos vietos keitimo, su koronaviruso infekcija ir šalyje 
galiojančia ekstremaliąja padėtimi susijusiais klausimais galima kreiptis į NVSC karštąją liniją, 

tel. +370 5 2649676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00), 
arba rašyti el. paštu: koronavirusas@sam.lt. 

22.  Kilus klausimams, Bendrovėje dėl teisės aktų reikalavimų susijusių su COVID-19 rizikos 
valdymu taikymo, laboratorinių tyrimų ir darbuotojų izoliacijos organizavimo, galima kreiptis į 
Bendrovės atsakingą darbuotoją tel. +370 443 92126, mob. +370 614 48380 arba el. paštu 
vytautas.ezerskis@orlenlietuva.lt. 

23. Už šios Instrukcijos periodinės peržiūros ir atnaujinimo organizavimą, kai tai reikalinga, 
atsakingas Bendrovės kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius. 
 

 
Parengė  
Procesų saugos grupės vadovas 
Vytautas Ežerskis 
_________________ 
2021-09-20 
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