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INSTRUKCIJA 

RANGOVO DARBUOTOJUI ĮTARUS AR NUSTAČIUS COVID-19 
 
 

1. 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), 
darbuotojui. 

2. Kiekvienas Rangovo darbuotojas (toliau – darbuotojas) prieš eidamas į darbą turi 
pasimatuoti kūno temperatūrą. Jeigu darbuotojo temperatūra yra 37,5oC ar aukštesnė ir/ar darbuotojui 
staigiai prasideda kosulys, pasunkėja kvėpavimas, darbuotojas turi likti namuose, pranešti apie tai 
tiesioginiam vadovui, kreiptis į šeimos gydytoją telefonu ir griežtai laikytis šeimos gydytojo nurodymų. 

Veiksmai, kai darbuotojui atliekamas COVID-19 nustatymo testas 

3. Darbuotojas, kuriam pasireiškė COVID-19 būdingi simptomai (karščiavimas, kosulys, 
apsunkintas kvėpavimas), kuris registravosi testo atlikimui ir/arba jam pradėtas COVID-19 nustatymo 
testas turi apie tai nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą.  

4. Darbuotojo tiesioginis vadovas turi organizuoti kitų su tokiu darbuotoju tiesioginį kontaktą 
turėjusių darbuotojų nustatymą ir jų informavimą dėl galimos užsikrėtimo COVID-19 rizikos. 

5. Jeigu darbuotojas vykdė darbus Bendrovėje, Rangovo vadovas turi nedelsiant informuoti 
Bendrovės įrengimų priežiūros ir remonto direktoriaus pavaduotoją (tel. 8  443 92402, 8 687 86252), o 
pastarasis generalinio direktoriaus pavaduotoją gamybinės veiklos valdymui – Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro koordinatorių, pateikiant šią informaciją: darbo vietą, kurioje dirbo darbuotojas, 
Bendrovės darbuotojus, su kuriais jis kontaktavo, ar darbuotojas lankėsi Bendrovės patalpose ir, jei 
lankėsi, nurodyti patalpas. 

6. Jei tiesioginį kontaktą su tariamai infekuotu ar infekuotu darbuotoju turėję darbuotojai yra 
ne darbe, jie turi nedelsiant saviizoliuotis, kol bus gauti testuojamojo darbuotojo testo rezultatai.  

7. Jei tiesioginį kontaktą su tariamai infekuotu ar infekuotu darbuotoju turėję darbuotojai yra 
Bendrovės teritorijoje, jie turi likti savo darbo vietoje iki atskirų tiesioginio vadovo nurodymų. 
Darbuotojams savarankiškai judėti po gamyklos teritoriją draudžiama. 

8. Tiesioginis vadovas turi informuoti UAB „ORLEN Apsauga“ (tel. 2392) ir lydint UAB 
„ORLEN Apsauga“ darbuotojams tiesioginį kontaktą su tariamai infekuotu ar infekuotu darbuotoju 
turėję darbuotojai turi būti išlydimi iš Bendrovės teritorijos, o jų tiesioginis vadovas turi organizuoti 
darbuotojų parvežimą į gyvenamąją vietą. 

9. Grįžę namo tokie darbuotojai turi saviizoliuotis iki bus gauti testuojamojo darbuotojo testo 
rezultatai.  

10. Darbuotojas, kuriam buvo atliktas COVID-19 nustatymo testas, apie gautus testo 
rezultatus turi nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą. 

11. Jei testo rezultatai yra neigiami, tokio darbuotojo tiesioginis vadovas nedelsiant 
informuoja saviizoliacijoje esančius darbuotojus, jog jų saviizoliacija nutraukiama, jie toliau privalo eiti 
į darbą pagal savo darbo grafiką. 

12. Jei testo rezultatai teigiami, tiesioginis vadovas nedelsiant informuoja saviizoliacijoje 
esančius darbuotojus, kurie privalo likti saviizoliacijoje 14 kalendorinių dienų. Rangovo vadovas apie 
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tai turi nedelsiant informuoti Bendrovės Įrengimų priežiūros ir remonto direktoriaus pavaduotoją (tel. 
8  443 92402, 8 687 86252), o pastarasis generalinio direktoriaus pavaduotoją gamybinės veiklos 
valdymui – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorių. 

Veiksmai, kai darbuotojui COVID-19 simptomai pasireiškia Bendrovėje 

13. Darbuotojui nustačius padidintą temperatūrą (37,5 °C) patekimo į Bendrovės rėžiminius 
objektus patikrinimo metu, darbuotojas į Bendrovės teritoriją neįleidžiamas, UAB „ORLEN Apsauga“ 
darbuotojui išduoda apsauginę kaukę (kaukėmis iš anksto aprūpina Darbuotojų ir procesų saugos 
kontrolės skyrius) ir pareikalauja ją užsidėti. Darbuotojas palydimas į artimiausią tam tikslui skirtą 
Bendrovės izoliavimo patalpą ir nedelsiant telefonu 112 iškviečiama greitoji medicininė pagalba arba 
rekomenduojama darbuotojui pačiam skambinti telefonu 1808 ir savo tiesioginiam vadovui. 

14. Darbuotojas, kuriam COVID-19 būdingi simptomai pasireiškė atliekant darbus 
Bendrovėje, turi nedelsiant užsidėti apsauginę kaukę (šia priemone darbuotoją turi aprūpinti Rangovas) 
ir informuoti tiesioginį vadovą. Tiesioginis darbuotojo vadovas privalo iškviesti UAB „Medikvita“ 
skubiąją medicininę pagalbą (tel. 8 443 92103,), taip pat informuoti UAB „ORLEN Apsauga“ (tel. 2392). 

15. Darbuotojui savarankiškai judėti po gamyklos teritoriją po simptomų pasireiškimo 
draudžiama, darbuotojas privalo likti savo vietoje iki atskirų tiesioginio vadovo nurodymų. UAB 
„Medikvita“ skubioji medicininė pagalba kartu su UAB „ORLEN Apsauga“ darbuotojais turi darbuotoją 
pristatyti/palydėti į artimiausią tam tikslui skirtą Bendrovės izoliavimo patalpą ir nedelsiant telefonu 112 
iškviesti greitąją medicininę pagalbą. Kol atvyks greitoji medicininė pagalba, darbuotojas privalo likti 
tam skirtoje izoliavimo patalpoje.  

16. Darbuotojui nesutinkant likti izoliavimo patalpoje UAB „ORLEN Apsauga“ darbuotojai 
išlydi tokį darbuotoją iš Bendrovės teritorijos ir apie tokį atvejį nedelsiant praneša bendruoju pagalbos 
telefonu 112 arba 1808. 
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