COVID-19:
SVARBIAUSI TEISINIAI ASPEKTAI
ODONTOLOGIJOS SEKTORIUJE
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, reaguodama į visame pasaulyje sparčiai plintantį
koronavirusą (COVID-19) ir jo keliamas grėsmes, nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. 00 min.
iki kovo 30 d. 24 val. 00 min. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė trečią

(visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį, o taip pat karantiną, nustatė
griežtus judėjimo, viešojo ir privataus sektoriaus darbo ir veiklos apribojimus, kurie yra
privalomi visiems subjektams, veikiantiems ar esantiems Lietuvoje.
Kaip žinia, įvesti apribojimai labai skaudžiai palietė odontologijos sektorių - Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutarė įpareigoti odontologijos paslaugas teikiančias sveikatos
priežiūros įstaigas atidėti bet kokių odontologijos paslaugų teikimą, išskyrus būtinosios
medicinos pagalbos užtikrinimą.
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reglamentuojančią teisinę aplinką, kartu su advokatų kontoros JurisConsultus komanda
parengėme trumpas gaires į šiuo metu Jums, kaip odontologijos klinikų vadovams,
kylančius klausimus.

Klinika savo veiklai nuomojasi patalpas. Ar dėl paskelbto karantino
privalome toliau mokėti nuomos mokestį, ar tai nėra nenugalimos jėgos
aplinkybė (Force majeure)?
Ar situacija yra pripažįstama force majeure kiekvienu konkrečiu atveju yra vertinama
individualiai, tačiau manytina, kad nuomininko mokėjimo pareigos nuomotojui atžvilgiu
odontologijos klinikoms LR Vyriausybės numatyti apribojimai vykdyti veiklą nebūtų
laikomi force majeure aplinkybe.
Šiuo atveju, jeigu dėl LR Vyriausybės taikomų apribojimų odontologijos klinika iš esmės
sustabdė savo veiklos vykdymą, dėl ko pareigą sumokėti nuomos mokestį tapo
sudėtingiau įvykdyti, odontologijos klinika turi teisę kreiptis į nuomotoją su prašymu dėl
nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, pavyzdžiui, galite prašyti nuomotojo sumažinti
nuomos mokestį nustatytų apribojimų galiojimo laikotarpiu ar atidėti nuomos mokesčio
mokėjimo terminą. Prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas nedelsiant po aplinkybių,
suvaržančių galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo. Svarbu pabrėžti, kad
abi nuomos sutarties šalys turi stengtis bendradarbiauti ir dėti maksimalias pastangas
ieškant interesų pusiausvyros bei būdų sutartiniams santykiams išsaugoti.
Jeigu per protingą terminą šalys nesutaria dėl sutarties pakeitimo, tai abi turi teisę kreiptis
į teismą. Teismas gali: 1) nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei
sąlygas; 2) pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra.
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Kokias paslaugas karantino laikotarpiu gali teikti
pacientams odontologai?
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įstaigas atidėti visų odontologijos paslaugų teikimą karantino paskelbimo laikotarpiu, išskyrus
būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą. Visi pacientams iki kovo 30 d. 24:00 val. paskirti vizitai

planinėms odontologijos paslaugoms teikti turi būti perkelti į kitas datas, pasibaigus karantino
laikotarpiui. Apie tai odontologijos klinika pacientus turi informuoti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui,
susisiekiant su pacientu telefonu ar išsiuntus jam žinutę.

Kokia pagalba pacientams laikoma būtinoji
medicinos pagalba?

Kokia paciento būklė yra priskiriama būtinosios medicinos pagalbos kategorijai nustato LR sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtintas „Būtinosios medicinos
pagalbos teikimo tvarkos aprašas“. Būtinąją medicinos pagalbą gydytojai odontologai teikia dviem
etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, o po to – skubioji medicinos
pagalba. Pirmoji medicinos pagalba teikiama tais atvejais, kai asmens gyvybei ar sveikatai dėl
nelaimingo atsitikimo arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus. Skubi medicinos pagalba yra
skirstoma į keturias kategorijas pagal paciento būklės sunkumą. Kokia konkreti paciento būklė yra
priskiriama atitinkamai skubios medicinos pagalbos kategorijai yra nurodyta aukščiau minėtame
„Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos apraše“.

Kokia tvarka pacientams teikiama būtinoji
medicinos pagalba?

Jeigu pacientui reikalinga suteikti būtinąją medicinos pagalbą, visų pirma pacientas turi susisiekti
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paskambinus gydytojui odontologui telefonu. Pacientui nurodžius dėl kokių sveikatos nusiskundimų
jis kreipiasi, gydytojas odontologas turi nustatyti ar pacientui yra reikalinga būtinoji pagalba.
Gydytojui odontologui įvertinus paciento pateiktus atsakymus dėl jo sveikatos problemų ir nustačius
skubios odontologinės pagalbos būtinybę, jis turi paskirti pacientui vizito laiką. Svarbu, kad po
kiekvieno paciento vizito, kabinete, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, turi būti atlikta pilna
dezinfekcija.
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Pagal teisės aktų reikalavimus kiekviena odontologijos klinika privalo turėti patvirtintą būtinosios
medicinos pagalbos teikimo tvarką, todėl svarbu atkreipti dėmesį į šios tvarkos nuostatas,

organizuojant būtinosios medicinos pagalbos teikimą.
Odontologijos klinika savo interneto svetainėje turėtų paskelbti aktualią informaciją, susijusią su
paslaugų teikimu karantino metu, t. y. informaciją apie planinių paslaugų atidėjimą po karantino
pabaigos, būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir kt.
Jūsų patogumui esame parengę paciento prašymo suteikti būtinąją medicinos pagalbą formą,
kuri padės gydytojui odontologui lengviau nustatyti skubios odontologinės pagalbos būtinybę,
ir deklaracijos formą, kurią pasirašęs pacientas patvirtins, kad jis nėra užsikrėtęs ar įtariamas turintis

koronaviruso (COVID-19) infekciją.
Gydytojai odontologai, prieš atvykstant pacientui, kuriam bus teikiama būtinoji medicinos
pagalba privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones. LR sveikatos apsaugos ministerija
rekomenduoja sveikatos priežiūros specialistams naudoti bent šias minimalias asmenines apsaugos
priemones: respiratorius (esant jų trūkumui – veido kaukes), akinius (ar veido skydelius), vandeniui
atsparius chalatus ilgomis rankovėmis ir pirštines.

Kokia gresia atsakomybė už privalomų draudimų
nesilaikymą?

Nesilaikantiems privalomų draudimų gali grėsti tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė.
Administracinių nusižengimų kodekse yra nustatyta, kad savivaldybių tarybų sprendimų ar
savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir
epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku užtraukia iki 600 Eur dydžio baudą.
Tuo tarpu, baudžiamojo kodekso normos, numato, kad asmuo, pažeidęs teisės aktų dėl sveikatos
apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito
susirgimas ar kilo epidemija, gali būti nubaustas laisvės atėmimu iki trejų metų.

Ką daryti, jei klinikos darbuotojas atsisako atlikti
darbines funkcijas teikiant teikiamą būtinąją
medicinos pagalbą?
Pirmiausia reikėtų įvertinti dėl kokių priežasčių darbuotojas atsisako atlikti darbines funkcijas. Jeigu
darbuotojas atsisako atlikti darbines funkcijas dėl to, kad darbdavys neužtikrina saugios darbo
aplinkos bei nesuteikia reikiamų darbo priemonių, jam negali kilti jokia atsakomybė. Darbdavys
privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo
priemones. Neįvykdęs šios pareigos, darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų
darbines funkcijas, kadangi darbo kodekse yra įtvirtinta nuostata, kad darbuotojas turi teisę
atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai.
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Darbuotojui atsisakius vykdyti darbines funkcijas, kuomet darbdavys įgyvendina savo pareigą sudaryti
darbuotojui saugias sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikia darbuotojui reikalingas darbo priemones,
toks darbuotojo elgesys galėtų būti laikomas darbo pareigų pažeidimu bei jam galėtų būti
taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė. Pavyzdžiui, priklausomai nuo aplinkybių
darbuotojo atsisakymas vykdyti darbines funkcijas galėtų būti priežastis nutraukti su juo
sudarytą darbo sutartį. Svarbu darbdaviui tinkamai įforminti darbuotojo atsisakymą atlikti
darbines funkcijas.

Ką daryti su darbuotojais, jei dėl paskelbto karantino
klinika nebeteikia kasdienių paslaugų, o poreikio
būtinajai medicinos pagalbai nėra?

Vyriausybei leidus klinikoms teikti tik būtinąją medicinos pagalbą, nei viena klinika negali užtikrinti
savo darbuotojams normalaus ir įprasto darbo krūvio, tad dažnai kyla klausimas, kokių veiksmų
darbdavys gali imtis.
Jei klinikoje nėra galimybių ar poreikio teikti būtinosios medicinos pagalbos, tuomet darbdavys gali
skelbti visoje klinikoje prastovą. 2020-03-17 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė darbo kodekso
ir užimtumo įstatymų pataisas, kuriomis numato, kad paskelbus prastovą dėl karantino nebūtų

galima iš darbuotojo reikalauti, kad jis atvyktų į darbovietę prastovos metu. Prastovos metu
darbdavys privalėtų mokėti darbuotojui ne mažesnį kaip MMA darbo užmokestį, o patirtų darbo
užmokesčio už prastovą išlaidų dalis (90 proc.) būtų kompensuojama iš Užimtumo tarnybos skiriant
subsidiją. Subsidija būtų mokama iki pasibaigs karantinas. Darbdavys, gavęs subsidiją, privalo išlaikyti
asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. Dar laukiama kol Seimo
priimti įstatymai įsigalios po to, kai juos pasirašys ir oficialiai paskelbs Lietuvos Respublikos
Prezidentas.
Tuo tarpu šiuo metu galiojanti darbo kodekso redakcija numato, kad jeigu prastova paskelbta
neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į
darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo.
Už prastovos pirmą dieną mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, už antrą ir trečia dienas mokamas
2/3 vidutinio darbo užmokesčio atlyginimas, o už kitą prastovos laikotarpį jam mokama 40 proc.
vidutinio jo darbo užmokesčio. Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova,
darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu MMA, kai jo darbo
sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.
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