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DĖL COVID-19 VALDYMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 

1.2.3 PRIEMONĖS VYKDYMO 

 

COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plane, kuriam buvo pritarta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (protokolo Nr. 28, 1 

klausimas) yra numatyta priemonė „1.2.3. <...> Imtis lyderystės ir inicijuoti bendras iniciatyvas su 

darbuotojų ir darbdavių organizacijomis, siekiant sumažinti riziką susirgti sunkia liga patiriančių 

asmenų rizikingų socialinių kontaktų skaičių veiklos organizacinėmis priemonėmis“. Priemonės 

atsakingais vykdytojais paskirtos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija, savivaldybės, kitos institucijos pagal kompetenciją, Lietuvos Respublikos 

valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Priemonės 

įgyvendinimo terminas – nuolat.  

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas 

gyventojams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių. 

Rekomendacijos skirtos ir asmenims, turintiems didesnę riziką sirgti sunkiai, ir paskelbtos 

Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2020-06-16_rekomendacijos_gyventojams.pdf.  

Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje taip pat skelbiami konkretūs medikų 

patarimai asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis: https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-

veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/informacija-

visuomenei/rekomendacijos. 

Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius 

asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu yra parengusi ir savo interneto svetainėje paskelbusi Lietuvos 

Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos:  https://www.vdi.lt/AtmUploads/Darbdaviams.pdf. 

Maloniai prašome susipažinti ir vadovautis. Taip pat prašome minėtos priemonės 

atsakingus vykdytojus pagal kompetenciją imtis bendrų iniciatyvų/veiklų su darbuotojų ir 

darbdavių organizacijomis, ugdymo, socialinės globos ir kitomis įstaigomis. Valstybinę darbo 

inspekciją prašome vykdant įmonių patikrinimus atkreipti dėmesį, kaip darbdaviai taiko COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencines priemones.  

Elektroninio dokumento nuorašas
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Prašome minėtos priemonės atsakingus vykdytojus iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 

dienos informuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją raštu ir el. paštu 

rasa.sidagyte@socmin.lt apie veiklas, įgyvendintas vykdant šią priemonę.  

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

Viceministrė Eglė Radišauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Šidagytė, tel. 8 706 68 173, el. p. rasa.sidagyte@socmin.lt 
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