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DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO
PASKELBUS INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTĮ REŽIMĄ

ŠVIETIMO

ĮSTAIGOSE

Informuojame, kad, atsižvelgiant į COVID-19 ligos atvejų ir protrūkių skaičiaus didėjimą
vaikų ugdymo įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija parengė kriterijus, pagal kuriuos priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas
įgyvendinančios įstaigos, klases ir įstaigos mastu gali skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą
(toliau – IPRR).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1170 „Dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, vaiko iki
8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal
pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą
besimokančio neįgalaus asmens (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) lankomoje švietimo
įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustačius IPRR, ekstremaliosios situacijos
ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau –
PAASPĮ) gydytojai vaiko ar neįgalus asmens motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui
ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą
vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti, ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne
ilgiau nei iki infekcijų plitimą ribojančio režimo pabaigos ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia
ekstremaliąją situaciją ir karantiną.
Atkreipiame dėmesį, kad nedarbingumo pažymėjimai vaiko ar neįgalaus asmens priežiūrai
yra išduodami neatsižvelgiant į vaiko skiepijimo nuo COVID-19 ar persirgimo šia infekcija faktą.
Informaciją apie ugdymo įstaigose skelbiamą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir jo
laikotarpius galite rasti šiuo adresu: https://www.smm.lt/web/lt/veikla/valstybine-svietimo-prieziura
Maloniai prašytume šią informaciją persiųsti Jūsų savivaldybei priklausančioms PAASPĮ
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