DEKLARACIJĄ APIE SVEIKATOS BŪKLĘ, NEBUVIMĄ PAREIGOS IZOLIUOTIS AR
LAIKYTIS KITŲ NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO NUSTATYTŲ
ĮPAREIGOJIMŲ
Aš, __________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________
(mokykla)

ruošdamasis(-i) laikyti ________________________________________________ brandos
egzaminą patvirtinu:
jog neturiu pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
nustatytų neleidžiančių dalyvauti brandos egzamine įpareigojimų;
šiuo metu nesu gydomas(-a) nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);
šiuo metu nesu įtariamas(-a), kad sergu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
nesu sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo;
nesu šiuo metu sąlytį turintis(-i) su įtariamu, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), asmeniu, ar turinčiu izoliuotis asmeniu, kurio izoliavimosi vieta namuose ar kitoje man
artimoje gyvenamojoje vietoje;
jei sirgau COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tai sveikatos apsaugos ministro nustatyta
tvarka yra diagnozuota, kad esu pasveikęs;
jog neturiu viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų infekcinių
susirgimų požymių (karščiavimo (37,3 C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo,
viduriavimo ir pan.).
Man yra išaiškinta ir žinau, kad šio brandos egzamino metu:
1. pastebėjęs(-usi) atsiradusius viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir
kitų infekcinių susirgimų (karščiavimui (37,3 C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio
kvėpavimo, viduriavimo ir pan. požymiams, galintiems turėti įtakos mano ir kitų brandos egzamino
vykdymo patalpose esančių asmenų saugumui, pasižadu nedelsdamas(-a) apie tai pranešti brandos
egzaminų centro vyresniajam vykdytojui ar grupės vykdytojui, palikti egzamino vykdymo patalpas
ir konsultuotis karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju
konsultacijai;
2. brandos egzaminų centro vyresniajam vykdytojui ar vykdytojui, egzamino
administratoriui pastebėjus, kad turiu viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų
infekcinių susirgimų (karščiavimui (37,3 C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo,
požymių, galiu būti paprašytas (-a) palikti egzamino patalpas ir pasižadu šį nurodymą vykdyti.
Esu susipažinęs(-usi) su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu ir
žinau, kad jei yra bent vienas iš aukščiau įvardytų neleidžiančių dalyvauti brandos egzamine
požymių arba sveikatos būklė pakito egzamino metu jog negalėjau jo baigti, tai galėsiu kreiptis į
savo mokyklą ir prašyti, kad:
1) būčiau atleistas(-a) nuo egzamino ir nelaikytų likusių egzaminų
arba
2) egzaminas būtų atidėtas į pakartotinę sesiją.
Esu susipažinęs(-usi) ir žinau, kad jei šioje deklaracijoje pateikiau klaidinančią ar
melagingą informaciją, savo veiksmais pažeidžiau teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus
ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, tai man gali būti taikoma administracinė,
baudžiamoji ir (ar) civilinė atsakomybė.
________________________________________
(vardas, pavardė)

______________
(parašas)

________________
(data)

