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DidZiasalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m
veiklos sridiq, kuriose leidLiama dirbti darbuot
periodi5kai besitikrinantiems' ar neserga uZkredir
sveikato s tikrinimo si tvarko s patvirtinimo" pakeitimu:
a ltga
L e i d L iu dirbti darbuotoj ams periodiskai besitikrinantiems, ar neserga uZkrediam4j
(Covid-19), del kurios yra paskelbta valstybes I
1

.

2. Siekdamas uZtikrinti tinkam4 testavimo
2.1 tv i rt i nuUAB " DidZiasalio komun

sveikatos patikrinimams, turintiems tiesiogini
asmenimis. Patikrinimai atliekami ne daZniau kai
paskutinio sveikatos patikrinimo :
-Direktorius;

s4ra54periodiniams
atlikimui su kitais
ip kas 10 dienq nuo

-Vyriausias fi nansininkas;
-Buhaltere -kasininke ;
-Klientq aptarnavimo specialiste;
-Vadybininke;
-Vadybininkas-informatikas ;
-Specialistas;
-Stalius;
-Statybininkas;
-Daiytoia-valYtoja;
- S altkalvis-santechnikas;
-Vairuotoj as-auto Saltkalvis;
- Suvirintoj as- Saltkalvis ;
-Direktoriaus Pavaduotoj as ;
- Operatorius -remontininkas ;
-Katilines virSininkas;
-Katilines oPeratorius;
- S altkalvis-remontininkas ;
-Traktorininkas - Saltkalvi s ;
- S altkalvi s -traktorininkas ;

-Elektrosfikioirautomatikosirenginiqspecialistas;

-KDrike.

,

-L1--t^2^

'

kriterijus, sveikatos patikrinimai
2.2. atsiLvelgiant ! sveikatos apsaugos ministro patvirtintus
kontakto su asmenimis, prieS maLiau.nei.210
neatliekami darbuotojams, kurie neturltlesioginio
yra paskiepyti uZkrediamosios ligos
dienq persirgo CoviA-tg- (koronaviruso infeicija), kurie
60 dienq yra gavQ teigiam4 serologinio
vakcina pagalskiepijimo schem4, kurie pries maL'au nei
tyrimo atsakYm4.

persirgo arbuvg
3.1. Nur o d auimones darbuotojams, kurie iki Siqmetq lapkridio. 1 d.
Jelenai
paskiepyti uZkrediamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schem4 pateikti vadybininkei
pasas'
testavimo
Meilienei dokumentus patviriinindiussias upiintyU"t (Galimybiq pasas' skiepq
rezultatal).
gavq i5 imones
3.2Darbuotojams nesutinkantiems/negalintiems periodi5kai tikrintis sveikat4,
informacij4 apie
vadovo rasyting iniormacij4 apie prievolg tistuotis, turi rastu pateikti darbdaviui
atsi sakym4 tikrinti s sveikat4 bei atsisakymo/ne gal
4.P av e d u isakymo vykdymo kontrolE v
5. N u r o d a u vadybininkui - informatiku
www.dkp.lt. Vie5as isakymo paskelbimas laikom
ir yra privaloma vykdYti.

Vyr. inZinierius,
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Keturka

