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Dėl privalomojo periodinio darbuotojų testavimo gamybos įmonėse 
 
Asociacija „Investors‘ Forum“ pateikia keletą pastebėjimų ir pasiūlymų dėl gamybos įmonių 
darbuotojų privalomojo periodinio testavimo.  
 
Pagal naujausią Vyriausybės nutarimo Nr. 544 nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. imuniteto nuo COVID-19 
neturintys gamybos įmonių darbuotojai dirbti galės tik periodiškai besitikrindami 7-10 dienų 
intervalais. 
  

1. Nutarimo 5 p. nustato, jog darbuotojų sąrašus, kurie turi testuotis sudaro ir atnaujina 
darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos 
patikrinimą. Remiantis Nutarimo 10 p., darbdavys privalo užtikrinti, kad dirbtų tik sveikatą 
pasitikrinę darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Tai reiškia didžiulę administracinę naštą darbdaviams 
nuo imunizuotų ir imuniteto neturinčių darbuotojų sąrašų sudarymo bei atnaujinimo iki 
besitestuojančių darbuotojų kontrolės. 

2. Nors Nutarimas numato nemokamą (prievolę testuotis turinčių darbuotojų) testavimą, pvz., 
Klaipėdos regione valstybiniuose testavimo punktuose eilė testui yra 7-10 dienų, o padidėjus 
privalomų testų skaičiui šis laikotarpis tikėtina padidės dar, tad praktikoje įgyvendinti 
reikalavimą testuotis ne rečiau kaip kas 10 dienų bus sunkiai įgyvendinamas. 
Pavyzdžiui, Klaipėdos regione yra 28300 gamybos sektoriuje dirbančių asmenų, iš kurių pagal 
Statistikos Departamento duomenis apie 14000 reikėtų periodiškai testuoti. Šiose 
savivaldybėse esančių testavimo vietų skaičius siekia apie 1600 per dieną, kuris sunkiai 
išpildytų papildomai periodiškai testuojamų asmenų poreikį. 

3. To paties straipsnio 4 d. numato, jog darbdavys, jei darbuotojas nepasitikrina sveikatos, gali, 
atsižvelgiant į darbo pobūdį, skirti darbuotoją dirbti nuotoliniu būdu arba perkelti toje pačioje 
darbovietėje į kitą darbą, kuri jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių 
galimybių nėra, nušalinti nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol 
darbuotojas pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Gamybos įmonių darbuotojams dirbti 
nuotoliniu būdu galimybių dažniausiai nėra, o nušalinus žmones nuo darbo tektų stabdyti 
gamybines linijas, kas neabejotinai sukeltų nuostolių. 
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Mūsų manymu gamybos įmonių darbuotojų privalomas testavimas yra laikytinas pertekliniu 
reikalavimu, nes: 
 
• Gamybos įmonių darbuotojai dirba labiau izoliuotai negu paslaugų sektoriaus darbuotojai, 

kontaktuodami savo darbo vietos / pamainos burbule, kuriame kontaktų skaičius yra ribotas 
ir pastovus, o atsekamumas lengvesnis; 

• Gamybos įmonių atveju darbuotojų nušalinimas (jei darbuotojas nespėtų atlikti privalomo 
sveikatos patikrinimo ar neserga užkrečiamąja liga dėl didelio patikros punktų užimtumo) 
reiškia gamybinių linijų stabdymą, o kartais ir darbuotojo praradimą, nes nušalinus, jis lengvai 
gali atsisakyti darbo vietos ir papildyti bedarbių gretas. 

• Atsakingos gamybos įmonės naudoja apsaugos nuo viruso plitimo priemones – srautų 
atskyrimas, kaukių dėvėjimas, dezinfekcija, termovizoriai ir kt.;   

• Reikalavimas privalomai testuotis dėl COVID-19 kas 7-10 dienų yra sunkiai įgyvendinamas 
realybėje dėl patikros punktų užimtumo, kuriose eilės testui siekia iki 10 dienų. Atsakingos 
įmonės vykdys vyriausybės nurodymus ir, negalėdamos užtikrinti testavimą patikros 
punktuose, vykdys testavimą privačiose įstaigose. Tai brangiai kainuoja;  

• Nuolatinis informacijos atnaujinimas apie darbuotojų imunizaciją nuo COVID-19 ligos yra 
didžiulė administracinė našta darbdaviams; 

• Gamybos įmonių darbuotojų išskyrimas iš kitų veiklų neturi pagrindo susijusio su 
užkrečiamųjų ligų valdymu;  

  
Atsižvelgiant į tai, siūlome svarstyti: 

• Supaprastintą / retesnį privalomai testuojamų gamybos įmonių darbuotojų testavimą tų 
įmonių, kurios įmonės patvirtinta tvarka taiko COVID-19 prevencijos priemones (privalomos 
kaukės, dezinfekcija, srautų valdymas, t.t.); 

• Netaikyti privalomo neimunizuotų darbuotojų testavimo gamybos įmonėms, kuriose bendras 
imunizacijos lygis pasiektas pvz., penkiais procentiniais punktais aukštesnis nei  visuomenės / 
atitinkamos savivaldybės imunizacijos lygis; 

• Kadangi privalomas testavimas vykdomas valstybės lėšomis, siūlome apsvarstyti 
kompensacinį mechanizmą įmonėms, vykdančioms privalomą darbuotojų testavimą 
privačiose įstaigose įmonės lėšomis; 

• Rasti sprendimus, kaip periodiškai suteikti atsakingam darbdavio įpareigotam asmeniui (kuris 
įmonėje tvarko asmens duomenis) darbuotojų sąrašus, kuriuos privalu testuoti ; 

 
Esame dėkingi Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingiems tarnautojams už galimybę 
išsakyti savo nuogąstavimą dėl privalomo testavimo ir verslo situacijos supratimą. 
 
Tikime, kad racionalūs sprendimai bus surasti. Esame pasirengę tęsti diskusijas ir esame jūsų 
paslaugoms. 
 
Pagarbiai, 
 
Vykdomoji direktorė       Rūta Skyrienė 
 


