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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).

II. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS

2. Šioje Instrukcijoje vartojami terminai, apibrėžtys ir santrumpos:

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

Artimas kontaktas - kai asmuo turėjo kontaktą ne didesniu kaip dviejų metrų atstumu 
ilgiau nei 15 minučių, turėjo fizinį kontaktą su sergančiu COVID-19 liga, turėjo nesaugų tiesioginį 
kontaktą su sergančiu COVID-19 biologiniais sekretais (pvz., sergančiajam kosint), buvo uždaroje 
aplinkoje su sergančiu COVID-19 liga ilgiau nei 15 minučių, lėktuve sėdėjo ne toliau kaip per dvi 
sėdimas vietas nuo sergančiojo COVID-19 liga, teikė paslaugas COVID-19 sergantiems 
asmenims neturint tinkamų apsaugos priemonių arba dirbę galimai su netinkamomis apsaugos 
priemonėmis.

Asmuo turėjęs sąlytį - bet kuris asmuo, turėjęs artimą kontaktą su izoliacijoje esančiu 
asmeniu įtariamu turėjus artimą kontaktą su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, asmuo turėjęs 
artimą kontaktą su patvirtintu COVID-19 liga atveju laikotarpiu, kada COVID-19 ligos atvejis galėjo 
būti užkrečiamas, t. y. 96 vai. iki simptomų atsiradimo pradžios ir 14 dienų po simptomų atsiradimo 
pradžios. Jei atvejis besimptomis, tuomet sąlytį turėjusiu asmeniu laikomi asmenys, turėję artimą 
kontaktą su patvirtintu COVID-19 atveju 72 vai. iki tepinėlio, kuris buvo teigiamas, paėmimo ir 14 
dienų po tepinėlio paėmimo arba sugrįžęs iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintą COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą.

COVID-19 ligos simptomai - karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, 
staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas ir papildomi mažiau specifiški simptomai 
gali būti: galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas ir (ar) viduriavimas.

NVSC - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos.

ESPBI IS - Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
informacinė sistema.

ESOC - Bendrovės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
ESOC koordinatorius - Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės 

veiklos valdymui.
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III. BENDROJI DALIS

Reikalavimai Rangovo darbuotojams dirbantiems Bendrovės teritorijoje

3. Kiekvienas Rangovo darbuotojas (toliau - darbuotojas) prieš eidamas į darbą turi 
pasimatuoti kūno temperatūrą. Jeigu darbuotojo temperatūra yra 37,5°C 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.

4. Darbuotojui nustačius padidintą temperatūrą (37,5 °C) patekimo į Bendrovės 
rėžiminius objėktus patikrinimo metu arba darbo Bendrovėje metu pasireiškus COVID-19 ligos 
simptomai. Rangovas privalo nedelsiant organizuoti šio darbuotojo pasišalinimą iš Bendrovės 
tėritoriją bėi pateikti informaciją apie įvykį Bendrovės elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt.

5. Darbuotojai dirbantys Bendrovės teritorijoje bendraudami su Bendrovės 
darbuotojais turi išlaikyti ne mažesnė kaip 1-o metro atstumą bei dėvėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius) (toliau - KOAP).

6. Darbuotojams vykstantiems į / iš darbo Bendrovės nuomojamais autobusais, 
įskaitant ir važiavimą iki darbo vietų Gamyklos teritorijoje, dėvėti KOAP ir tarp stovinčių keleivių 
išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą.

7. Darbuotojai dirbantys Bendrovės tėritorijoje 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.

8. 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.

9. Rangovo darbuotojams nesant būtinybei draudžiama palikti darbo vietą bei lankytis 
technologinių įrenginių operatorinėse.

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

Reikalavimai darbuotojui, turėjusiam sąlytį su izoliacijoje esančiu asmeniu

11. Darbuotojas turėjęs sąlytį su izoliacijoje esančiu asmeniu, privalo informuoti 
tiesioginį vadovą.

12. Darbuotojui turėjusiam sąlytį su izoliacijoje esančiu asmeniu draudžiama patekti į 
Bendrovės teritoriją.

13. Jei per 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos ligos simptomai nepasireiškia, sąlytį 
turėjęs darbuotojas toliau nelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir gali grįžti į darbą. Darbuotojas į 
darbą gali grįžti ir praėjus iki 10 dienų sutrumpintam izoliacijos laikotarpiui, skaičiuojant nuo 
sąlyčio izoliacijoje esančiu asmeniu dienos, jei ne anksčiau kaip 8 izoliavimo dieną atliktas tyrimas 
COVID-19 ligai nustatyti ir iš NVSC gavus informaciją apie iš ESPBI IS gautą nurodytu laikotarpiu 
atlikto tyrimo neigiamą rezultatą.

14. Tuo atveju kai darbuotojas, sąlyti turėjo su asmeniu turėjusiu artimą kontaktą su 
izoliacijoje esančiu asmeniu įtariamu turėjus artimą kontaktą su COVID-19 liga sergančiu 
asmeniu, taip pat laikomas sveiku gavus pastarojo asmens, su kuriuo turėtas sąlytis, neigiamą 
COVID-19 ligos tyrimo rezultatą.

Reikalavimai darbuotojui, turėjusiam sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu arba
sugrįžus iš paveiktos šalies

15. Darbuotojas, kuriam pasireiškė bent vienas iš COVID-19 ligos simptomų privalo:
15.1. likti namuose ir izoliuoti save nuo kitų šeimos narių;
15.2. nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie įtarimą užsikrėtus COVID-19 liga, 

registraciją ir tyrimą;
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15.3. užsiregistruoti į mobilųjį punktą tyrimui dėl COVID-19 ligos;
15.4. dėl tolimesnių rekomendacijų susisiekti su šeimos gydytoju.
16. Jei per 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos ligos simptomai nepasireiškia, sąlytį 

turėjęs darbuotojas toliau nelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir gali grįžti į darbą. Darbuotojas į 
darbą gali grįžti ir praėjus iki 10 dienų sutrumpintam izoliacijos laikotarpiui, skaičiuojant nuo 
sąlyčio su sergančiu asmeniu ar grįžusiu iš paveiktos šalies, dienos, jei ne anksčiau kaip 8 
izoliavimo dieną atliktas tyrimas COVID-19 ligai nustatyti ir iš NVSC gavus informaciją apie iš 
ESPBI IS gautą nurodytu laikotarpiu atlikto tyrimo neigiamą rezultatą.

Reikalavimai Darbuotojui įtariamam, kad serga COVID-19 liga arba Jam pradėtas 
testavimas dėl COVID-19 ligos nustatymo

17. Nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie pradėtą COVID-19 ligos testavimą.
18. Darbuotojas, kuriam pasireiškė bent vienas iš COVID-19 ligos simptomų privalo:
18.1. Jeigu darbuotojas yra Bendrovės teritorijoje nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą,
18.2. Jeigu simptomai pasireiškia namuose informuoti tiesioginį vadovą, likti namuose, 

izoliuoti save nuo kitų šeimos narių, kreiptis į šeimos gydytoją. Gavus šeimos gydytojo sprendimą 
informuoti tiesioginį vadovą.

19. Grįžti į darbą, kai bus gautas ASPį leidimas

Reikalavimai Rangovui, kurio darbuotojas turėjo sąlytj su izoliacijoje esančiu asmeniu 
arba jo darbuotojui įtariama ar serga COVID-19 liga

20. Rangovas, jeigu jo darbuotojas turėjo sąlytį su izoliacijoje esančiu asmeniu, 
darbuotojui įtariama COVID-19 liga ar pradėtas testavimas dėl COVID-19 ligos nustatymo arba 
jis ja jau serga, 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 patalpa.

20.1. Jei sąlytį turėjęs asmuo - Rangovo darbuotojas yra Bendrovės teritorijoje, apie tai 
sužinojęs Rangovas privalo nedelsiant organizuoti šio darbuotojo pasišalinimą iš Bendrovės 
teritoriją bei apie įvyki informuoti Bendrovę elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt

20.2. Rangovas apie jo darbuotojui atliktų COVID-19 testų rezultatus turi nedelsiant 
informuoti Bendrovę elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt.
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