
 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių kultūros centro  

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. VĮ-53-(1.1.) 
(Šiaulių kultūros centro direktoriaus  
2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu  

Nr. VĮ-61-(1.1.) redakcija) 

 

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO 

DARBO ORGANIZAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

IR (AR) KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių kultūros centro darbo organizavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

ir (ar) karantino laikotarpiu tvarka  (toliau – Tvarka), nusako kokias asmenines apsaugos priemones 

turi naudoti Šiaulių kultūros centro (toliau – Centras) darbuotojai, apibrėžia darbo organizavimą, 

lankytojų priėmimą ir sveikatos patikrinimus kai Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas karantinas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. 

birželio 1 d įsakymu Nr. A-697 „Dėl kultūros, sporto įstaigų, turizmo informacijos centro veiklos 

organizavimo karantino metu“ (2021 m kovo 30 d. įsakymo redakcija Nr. A-411), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 559 redakcija) (toliau-Nutarimas), Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 6.1.1.1 papunkčiu 

 

II. SKYRIUS 

APSAUGOS PRIEMONIŲ POREIKIS, IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS 
 

3. Asmeninės apsaugos priemonės (toliau – AAP) rekomenduojama naudoti:  

3.1. kai patalpoje yra daugiau nei 1 asmuo; 

3.2. tarnybiniu automobiliu važiuojant daugiau nei vienam asmeniui; 

3.3. patalpas valančiam personalui. 

4. AAP išduodamos darbuotojams pagal poreikį. 

5. Tinkamas apsauginės veido kaukės dėvėjimas: 

5.1. kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį ir surišti taip, kad tarp 

kaukės ir veido būtų kuo mažiau tarpų; 

5.2. dėvima kaukė negali būti liečiama rankomis; 

5.3. nusiimant kaukę negali būti liečiama rankomis pati kaukė, tik rašteliai; 

5.4. nusiėmus kaukę arba ją palietus turi būti plaunamos rankos; 

5.5. apsauginė kaukė turi būti keičiama kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 

valandas; 

5.6. vienkartinė kaukė negali būti naudojama pakartotinai. 

6. Tinkamas apsauginių pirštinių dėvėjimas: 
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6.1. pirštines būtina keisti po tiesioginio kontakto su darbuotoju ar lankytoju; 

6.2. nusiimant pirštines negalima rankomis liesti išorinio pirštinių paviršiaus; 

6.3. nusiėmus pirštines turi būti plaunamos rankos. 

7. Vienkartinės AAP turi būti saugiai tvarkomos po naudojimo (kaip infekuotos atliekos). 

Daugkartinio naudojimo AAP turi būti iš karto po naudojimo valomos ir dezinfekuojamos. 

 

III. SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

8. Pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus 

kiekvienam darbuotojui vos atvykusiam į Centrą, privalomai pamatuojama kūno temperatūra. 

9. Darbuotojai, kuriems darbo metu, ar namuose pasireiškia COVID-19 ligai būdingi 

simptomai – ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymių, pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan., – nedelsiant: 

9.1. pradeda taikyti laikiną saviizoliaciją; 

9.2. informuoja tiesioginį vadovą; 

9.3. privalo susisiekti su šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu ir nedarbingumo 

išdavimo; 

9.4. esant pagrįstų įtarimų, kad turimi simptomai yra sukelti COVID-19 ligos, privalo 

susisiekti su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau 

– NVSC), informuoti apie savo savijautą ir užsiregistruoti COVID-19 ligos tyrimui; 

9.5. privalo informuoti tiesioginį vadovą apie tyrimo rezultatus. 

10. Jei darbuotojas sužino, kad turėjo tiesioginį kontaktą su asmeniu, kuriam nėra 

patvirtinta COVID-19 liga, tačiau asmuo turi ligai būdingus simptomus: 

10.1. darbuotojas nedelsiant taiko laikiną saviizoliaciją kol paaiškėja kontaktinio asmens 

tyrimo rezultatai ir informuoja tiesioginį vadovą; 

10.2. Tiesioginis vadovas suformuluoja užduotis ir paskiria darbą nuotoliniu būdu. Kai 

tokio darbo skirti neįmanoma dėl darbo pobūdžio, darbuotojui skiriama prastova. 

11. Jei darbuotojas sužino, kad turėjo tiesioginį kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta 

COVID-19 liga: 

11.1.  nedelsiant izoliuojasi 14 dienų laikotarpiui skaičiuojant nuo kontakto su 

sergančiuoju dienos ir apie tai informuoja savo tiesioginį vadovą; 

11.2. privalo susisiekti NVSC ir informuoti apie turėtą kontaktą su sergančiuoju; 

11.3. informuoja šeimos gydytoją dėl nedarbingumo. 

12. Darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu draudžiama 

dirbti darbo vietoje. 

13. Centras privalo apie COVID-19 ligos protrūkį Centre informuoti Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau – NVSC), bendradarbiauti 

su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

14. Darbo metu Centro darbuotojai privalo vengti socialinio (tiesioginio) kontakto, 

maksimaliai laikytis tuo metu galiojančioje Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų ir (ar) 

kituose teisės aktuose, nurodyto saugaus atstumo ir asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.) reikalavimų. 

15. Patalpos turi būti gerai vėdinamos, tarnybinis automobilis turi būti gerai išvėdintas 

po naudojimo. 

16. Po kiekvieno temperatūros matavimo, jei juo buvo prisiliesta prie tikrinamo asmens, 

termometras turi būti nuvalytas dezinfekcinėmis priemonėmis. 

17. Bendro naudojimo įrenginiai / priemonės / paviršiai turi būti nuvalomi ir 

dezinfekuojami po kiekvieno darbuotojo pasinaudojimo. 
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IV. SKYRIUS 

LANKYTOJŲ PRIĖMIMAS 

 

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir/ar Šiaulių miesto savivaldybei priėmus nutarimą 

draudžiantį kultūros įstaigų lankymą, į Šiaulių kultūros centrą lankytojai neįleidžiami. 

19. Kai kultūros įstaigų lankymas nedraudžiamas, siekiant užtikrinti darbuotojų ir 

lankytojų saugumą Centras įsipareigoja: 

19.1. į Centrą įleisti tik tuos lankytojus, kurie dėvi apsaugines kaukes arba apsaugines 

veido priemones (išskyrus vaikus iki 6 metų); 

19.2. neįleisti į Centrą ar lauko renginį asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

19.3. vestibiulyje pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

19.4. vestibiulyje gerai matomoje vietoje padėti lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą 

priemonę ir (arba) vienkartines pirštines; 

19.5. įpareigoti Centro lankytojus, renginio dalyvius ir (ar) žiūrovus laikytis nurodymų, 

nurodytų tuo metu galiojančiuose Lietuvos Respublikos vyriausybės ir/ar Šiaulių miesto 

savivaldybės nutarimuose ir (ar) kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose renginių 

organizavimą, kultūros įstaigų lankymą, privalomas saugumo priemones. 

 

V. SKYRIUS 

KULTŪROS RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

20. Kultūriniai renginiai planuojami, organizuojami ir įgyvendinami pagal tuo metu 

galiojančius Lietuvos Respublikos vyriausybės ir/ar Šiaulių miesto savivaldybės nutarimus ir (ar) 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius renginių organizavimą. 

 

VI. SKYRIUS 

PERIODINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS DĖL COVID-19 LIGOS 

 

21. Centro darbuotojai privalo atlikti tyrimą dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

(toliau – Tyrimas) ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.  

21.1. Tyrimą atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo 

paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus.  

21.2. Sveikatos patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos,  pateikti referentui.  

21.3. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi 

vėliau. 

22. Tyrimo atlikti nereikia Darbuotojams: 

22.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija): 

22.2. kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo 

patvirtinta atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, greitojo 

SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė 
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analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min., nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių 

ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR ir atliekant 

greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą; 

22.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, 

išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos; 

22.4. buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

22.4.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio tvarkos 22.4.5. papunktyje nurodytą atvejį; 

22.4.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

22.4.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 1.2.2.5. papunktyje nurodytą atvejį; 

22.4.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

22.4.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu. 

23. Mėgėjų meno kolektyvų nariams, jaunesniems nei 12 metų, periodinis sveikatos 

tikrinimas dėl covid-19 ligos neprivalomas. 

24. Mėgėjų meno kolektyvų nariams, vyresniems nei 12 metų, VI skyriuje numatyta 

tvarka yra rekomenduojama. 

 

VII. SKYRIUS 

ATSAKINGI DARBUOTOJAI 

 

25. Už AAP išdavimą ir temperatūros matavimą atsakingi: 

25.1. Aušros al. 31, Šiauliai – Bendrojo skyriaus vedėjas Lukas Šakys; 

25.2. Energetikų g. 7, Šiauliai –  Rėkyvos skyriaus vedėja Aušra Brijūnienė. 

26. Už darbuotojų Tyrimo kontrolę ir  darbuotojų sąrašo (1 priedas) su sveikatos 

duomenimis vedimą atsakinga referentė Audronė Vasiliauskienė, kuri privalo pasirašyti 

Konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas). 

27. Mėgėjų meno vadovai atsakingi, kad jų kolektyvų nariai Centre laikytųsi Tvarkos ir 

už kolektyvo narių sąrašo su sveikatos duomenimis vedimą. Mėgėjų meno vadovai, pildantys 

kolektyvo narių  sąrašą (1 priedas) su sveikatos duomenimis, privalo pasirašyti Konfidencialumo 

pasižadėjimą (2 priedas). 

28. Sąrašai saugojami  iki valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, dėl 

užkrečiamos ligos pabaigos. Po to Sąrašai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VIII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

29. Darbuotojai su šia Tvarka ir jos pakeitimais supažindinami el. paštu ir pasirašytinai ir 

yra atsakingi už jos laikymąsi. 

  _________________________________  

 



 

 

Šiaulių kultūros centro darbo organizavimo valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino 

laikotarpiu tvarkos 

1 priedas 

 

Šiaulių kultūros centro darbuotojų sąrašas 2021 m.   mėn.  d. 

Nr Vardas, pavardė Pareigos 
Pradėjo 

dirbti 

Paskiepytas 

1 skiepas 

Paskiepytas  

2 skiepas 

Pastabos (Tyrimo atliko data ir 

pan.) 

 Skyrius      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Šiaulių kultūros centre dirba ____ darbuotojai. Iš jų: 

- ___ darbuotojai pasiskiepiję 2 skiepais; 

- ___ darbuotojai persirgo ir jiems dar nereikia testuotis; 

- ___ darbuotojai testuojasi; 

- ___  darbuotojai dirba nuotoliniu būdu; 

- ___  darbuotojai šiuo metu vaiko auginimo atostogose. 

 

 



 

 

Šiaulių kultūros centro darbo organizavimo 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir 

(ar) karantino laikotarpiu tvarkos 

2 priedas 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20___ -____ -____ 

Šiauliai 

 

Aš, __________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

___________________________________________________________________________ 

(darbovietė, pareigų pavadinimas) 

 

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, ir pasižadu: 

1. saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai; 

2. asmens duomenis tvarkyti tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir 

kontrolės tikslu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu 

Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto 

pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, 

sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) 

periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės 

lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“: 

3. netvarkyti asmens duomenų kitais nei COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir 

kontrolės tikslais ir saugoti tiek, kiek reikalinga COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

prevencijos ir kontrolės tikslui pasiekti; 

4. asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri būtina nustatytam tikslui pasiekti ir 

pavestoms funkcijoms atlikti; 

5. įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas, numatančias, 

kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo ar atskleidimo; 

6. Laikytis kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų. 

Aš žinau, kad už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus turėsiu 

atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

_________   ___________________________________  

(parašas)  (vardas ir pavardė) 

  

 


