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1. P a k e i č i u  Koronaviruso COVID-19 valdymo bausmių vykdymo sistemoje veiksmų
planą,  patvirtintą  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktorius 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl  Koronaviruso COVID-19 valdymo
bausmių vykdymo sistemoje veiksmų plano patvirtinimo“:

1.1. 1.3 punktą išdėstau taip:
„1.3. Darbuotojui po kasmetinių ar kitų atostogų ir (ar) laisvadienių, trukusių ilgiau nei 10

dienų, prieš grįžtant į darbą atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19“.
1.2. 1.4 punktą išdėstau taip:
„1.4. „Darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su suimtaisiais (nuteistaisiais), ne rečiau kaip 1

kartą per 14 dienų atliekamas testas dėl koronaviruso COVID-19“.
1.3. 1.12 punktą išdėstau taip:
„1.12. Įkalintų asmenų informavimas“.
1.4. 3.2.2. punktą išdėstau taip:
„3.2.2. Pacientai, kuriems nepasireiškia jokie koronavirusui COVID-19 būdingi simptomai

ar nustatyta  lengva COVID-19 ligos forma, laikomi  Laisvės  atėmimo įstaigose.  Esant vidutinio
sunkumo ar sunkiai COVID-19 ligos formai, suimtieji (nuteistieji), suderinus su LAVL vadovybe,
konvojuojami į LAVL. Esant suimtojo (nuteistojo) sunkiai COVID-19 ligos formai, sprendimą dėl
paciento  konvojavimo  į  viešąją  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą,  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimais, priima
LAVL.

1.5. Panaikinu 1.8 punktą.
1.6.  Papildau 3.2.11 papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„3.2.11.  Suimtąjį  (nuteistąjį)  po  didelės  rizikos  kontakto  su  sergančiuoju,  kuriam

patvirtinta  koronaviruso  COVID-19  infekcija,  izoliavus  14  parų  ir  per  tą  laiką  nepasireiškus
koronavirusui COVID-19 būdingiems simptomams, koronaviruso COVID-19 testas neatliekamas.

2. N u r o d a u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžių įstaigų vadovams ir pavaldžių įstaigų struktūriniams
padaliniams vykdyti Veiksmų plane numatytas priemones.

3. P a v e d u:  
3.1. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti

visų Kalėjimų departamento padalinių ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus;
3.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Kalėjimų

departamento interneto svetainėje;
3.3. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui supažindinti sveikatos priežiūros padalinių

vadovus.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas
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