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Testavimas dėl COVID-19 nuo gruodžio 1 d. taps mokamas: kaip reikės testuotis darbuotojams? 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patvirtino tvarką, kaip nuo gruodžio 1 d. šalies darbuotojai, 

kuriems privalomas periodinis profilaktinis testavimas, turės testuotis dėl COVID-19. 

Mobiliuose punktuose tyrimai nebebus atliekami. Išimtys bus taikomos kai kurioms asmenų 

grupėms, kurioms išliks teisė testuotis valstybės lėšomis. 

 

SAM primena, kad visą pandemijos laikotarpį COVID-19 testavimas turėjo svarbią reikšmę pandemijos 

valdymo kontekste ir padėjo saugiai sugrįžti į darbo vietas bei ugdymo įstaigas. Šiuo metu skiepijimas yra 

efektyviausia priemonė, siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui.  

 

Nuo gruodžio 1 d. periodinis profilaktinis testavimas dėl COVID-19 nebus kompensuojamas valstybės 

lėšomis ir bus apmokamas darbuotojo lėšomis šių veiklų ir sričių atstovams: 

 

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;  

• socialinės paslaugos ir veikla;  

• švietimo paslaugos ir veikla;  

• vaistinių darbuotojų veikla;  

• krovinių tarptautinio vežimo veikla;  

• viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;  

• laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir 

lankytojų aptarnavimas);  

• viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla; 

• mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas; 

• viešojo administravimo subjektų veikla;  

• profesinė karo tarnyba;  

• veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su užsieniečiais);  

• gamybos įmonių darbuotojų veikla.  

 

Asmenys, dirbantys šiose veiklose ar srityje, turės testuotis, jeigu:  

• yra pasiskiepijęs daugiau nei prieš 210 dienų Comirnaty, Spikevax, Janssen ar Vaxzevria 

vakcinomis pagal pilną schemą. Jei asmenys pasiskiepiję sustiprinančiąja vakcinos doze, jie testuotis 

neturės neribotą laiką. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį tyrimą 

ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų;  

• daugiau nei prieš 210 dienų COVID-19 persirgęs, kai liga buvo patvirtinta PGR tyrimu ar greituoju 

antigeno testu. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį tyrimą ir gauna 

teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų;  

• neturi 60 dienų laikotarpiu atlikto teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo 

atsakymo.  

Nemokamai testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per Karštąją liniją 1808, galės 

nėščios darbuotojos ir kontraindikacijų skiepytis COVID-19 vakcinomis turintys darbuotojai, kuriems 

diagnozuota alergija vakcinai ar jos komponentui. Taip pat asmenys, kurių skiepijimas nuo COVID-19 dėl 
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taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu atidedamas nustatytą 

laikotarpį. 

Testuotis dėl COVID-19 bus privaloma periodiškai – kas 7-10 dienų 

PGR tyrimais arba greitaisiais antigeno testais. Laboratorijų, turinčių teisę atlikti PGR tyrimus, sąrašą 

galima rasti čia.   

 

Darbuotojai, kurie neturės testuotis: 

  

1. Asmenys, pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų:  

• praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą. Išimtys taikomos  asmenims iki 18 metų – jiems 

210 dienų terminas nėra taikomas (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ 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). Išimtys taip pat taikomos asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu, bet nuo neigiamo tyrimo rezultato nepraėjo 

daugiau kaip 210 dienų;  

• praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos 

dozės suleidimo. Išimtis – 210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo ir diagnozė 

buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;  

• praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ 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);  

• po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip 

210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;  

• praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ 

vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų);  

• praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o 

antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie 

persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu);  

• po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės;  

• asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs 

teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš COVID-19) kiekybinio 

ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą;  

 

2. Asmenys, persirgę COVID-19, ir:  

• kai asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, 

o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui 

baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);  

• kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-

RBD IgG antikūnai prieš COVID-19) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio 

tyrimo atsakymą. 

 

SAM Spaudos tarnyba 
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