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DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 ir 18 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui ir užtikrinti
visuomenės sveikatą bei saugumą.
I. Sprendžiama
Šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje sparčiai plinta SARS-COV-2 viruso
problema
omikron atmaina. Jungtinės Karalystės ir Danijos patirtis rodo, kad omikron
atmaina sklinda 3–5 kartus sparčiau. Kaip rodo kitų valstybių preliminarūs
duomenys, pagal pilną vakcinacijos schemą prieš keturis mėnesius ir anksčiau
pasiskiepijusiems asmenims sustiprinančioji dozė tris kartus sumažina riziką
užsikrėsti omikron atmaina. Neseniai pagal pilną vakcinacijos schemą
pasiskiepijusių žmonių tikimybė užsikrėsti mažėja perpus.
Todėl siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
(šiuo metu greitai plintančios SARS-COV-2 viruso omikron atmainos)
plitimui, užtikrinti visuomenės saugumą ir sumažinti asmens sveikatos
priežiūros ir socialinių paslaugų specialistų trūkumo, asmens sveikatos
priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumo sumažėjimo riziką, turėtų būti
numatyta pareiga asmenims, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų srityse, kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos, būti pasiskiepijusiems nuo
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
II.
Siūlomos
1) Nustatyti, kad valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar)
priemonės
karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos
metu, kai prieinamos vakcinos nuo šios užkrečiamosios ligos, darbuotojai,
užsiimantys toliau nurodyta veikla, galės dirbti tik pasiskiepiję nuo tos
užkrečiamosios ligos Vyriausybės sprendime dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo (toliau – Vyriausybės sprendimas) nurodyta vakcina ir
tik tol, kol bus laikomi įgijusiais imunitetą nuo minėtos ligos (tam tikrą laiką
po pasiskiepijimo viena arba dviem dozėmis arba po pasiskiepijimo
sustiprinančiąja doze):
a) asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;
b) socialinės paslaugos ir veikla.
2) Pasiskiepyti nebus privaloma šiais atvejais:
a) kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų;

2
b) kai darbuotojai yra persirgę užkrečiamąja liga (tik tol, kol bus laikomi
turinčiais imunitetą nuo užkrečiamosios ligos, nuo kurios paskiepyti, – šis
laikotarpis bus nustatytas Vyriausybės nutarime, pvz., 210 dienų nuo teigiamo
SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo tyrimo atsakymo arba 60 dienų po
teigiamo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš
SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio
tyrimo atsakymo gavimo dienos).
3) Nepasiskiepijęs kitais atvejais, nei išvardyti, darbuotojas kontaktiniu
būdu negalės dirbti – jei darbo pobūdis leidžia, turės būti skiriamas dirbti
nuotoliniu būdu, jei ne – perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą,
kurį galima dirbti nepasiskiepijus, o jeigu nei vienos iš tokių galimybių nėra –
nušalinamas nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol po
pasiskiepijimo praeis Vyriausybės sprendime nustatytas laikotarpis, po kurio
asmuo laikomas įgijusiu imunitetą nuo užkrečiamosios ligos, bet ne ilgiau kaip
iki Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar)
karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos. Praėjus 3
mėnesiams nuo nušalinimo pradžios, darbdavys turės nutraukti darbo sutartį be
įspėjimo ir nemokėdamas išeitinės išmokos.
Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų 2022 m. vasario 14 d.
III. Priemonių
Skiepijimui papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės, nes nupirktas
kaštai
pakankamas kiekis vakcinų paskiepyti visiems Lietuvos gyventojams.
IV.
Nauda
1) Užtikrinamas saugesnis asmens sveikatos priežiūros ir socialinių
visuomenei
paslaugų organizavimas.
2) Geriau apsaugomi asmenys, kuriems užsikrėtimas užkrečiamąja liga,
dėl kurios paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, yra greitesnis ar
pavojingesnis (pacientai, socialinės globos įstaigų gyventojai).
3) Sumažinama užkrečiamųjų ligų plitimo bei užkrečiamųjų ligų
protrūkių (šiuo metu dėl greitai plintančios SARS-COV-2 viruso omikron
atmainos) rizika, sumažinama asmens sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų specialistų trūkumo, asmens sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų prieinamumo sumažėjimo rizika.
4) Sudaromos sąlygos greičiau sustabdyti užkrečiamosios ligos plitimą
šalyje.
Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų
projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAIS).
Projektas derintas su visomis ministerijomis, į gautas pastabas atsižvelgta. Taip pat gautos
visuomenės pastabos, kurios įvertintos derinimo pažymoje.
Projektas svarstytas 2021 m. gruodžio 21 d. tarpinstituciniame pasitarime ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, vidaus reikalų ministerijos, teisingumo ministerijos, krašto
apsaugos ministerijos, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pasitarime. Po šių pasitarimų projekte atsisakyta reikalavimo būti pasiskiepijusiems
šiomis veiklomis užsiimantiems darbuotojams: švietimo paslaugos ir veikla, viešojo
administravimo subjektų veikla ir profesine karo tarnyba, nes šiuo metu tikslinga reikalavimą būti
pasiskiepijus numatyti tik toms sritims, kuriose praktiškai neįmanomas nuotolinis darbas ir ypač
svarbu užtikrinti paslaugų teikimą (asmens sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos).
Projektą tiesiogiai parengė Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus patarėja Aušrinė
Storpirštienė, tel. 219 3319, el. paštas ausrine.storpirstiene@sam.lt.
PRIDEDAMA:

3
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 ir 18 straipsnių pakeitimo
įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.
2. Projektas, 2 lapai.
3. Projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
4. Projekto aiškinamasis raštas, 14 lapų.
5. Projekto derinimo pažyma, 10 lapų.
6. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

Ministras

Aušrinė Storpirštienė, tel. 219 3319, el. paštas ausrine.storpirstiene@sam.lt

Arūnas Dulkys

4

