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įsakymu Nr. ĮsTa-194

VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ MEDICININĖS
APŽIŪROS PRIEŠ DARBĄ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės apžiūros prieš darbą tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato į darbą atvykusių valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
(toliau – įmonė) darbuotojų medicininės apžiūros prieš darbą tvarką, siekiant uždrausti dirbti
asmenims, sąlyginai nedarbingiems dėl ligos, apsinuodijimo, neblaiviems (girtiems) ar
apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.
2. Šio Aprašo reikalavimai taikomi visiems asmenims, turintiems leidimą be palydos
patekti į branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) apsaugos zonas.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis:
3.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio 1 punktu;
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl
Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių
patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ (2021-01-01
redakcija);
3.3. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 32 straipsnio
2-3 punktų reikalavimais;
3.4. VĮ Ignalinos atominės elektrinės branduolinės elektrinės objektų fizinės saugos
užtikrinimo tvarkos aprašu, DVSta-2108-6;
3.5. Teisės aktais tvirtinamų VĮ Ignalinos AE dokumentų rengimo tvarkos aprašu,
DVSta-0208-4.
4. Aprašas keičia VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės apžiūros
prieš darbą tvarkos aprašą, DVSta-1408-6V3.
5. Aprašą privalo žinoti ir juo vadovautis visi asmenys, turintys leidimą be palydos
patekti į BEO apsaugos zonas.
6. Apraše naudojamos sąvokos:
Darbuotojai – IAE, rangovo organizacijų darbuotojai, Viešojo saugumo tarnybos prie
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Vidaus reikalų ministerijos Visagino dalinio (toliau – VSGD) pareigūnai, avarinių tarnybų, valstybinį
reglamentavimą ir priežiūrą vykdančių institucijų darbuotojai ir jų pasitelktų organizacijų specialistai
ir ekspertai, atliekantys savo pareigas bei kiti asmenys.
Apsvaigimas – asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia
pavartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės, psichotropinės medžiagos, metilo, propilo,
butilo, amilo, heksilo alkoholis ir kitos), išskyrus etilo alkoholį.
Medicininė apžiūra neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti (toliau – medicininė
apžiūra) asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų (toliau —
medicinos specialistai) atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar asmuo yra neblaivus (girtas) arba
apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
Tikrinimas – Įmonės medicinos punkte

asmens sveikatos priežiūros paslaugas

teikiančios UAB „Ambulansas“ skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų veiksmai, kai
specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta
tvarka, pagal kompetenciją nustatoma, ar darbuotojas, dirbantis aplinkoje, veikiamoje pavojingų
veiksnių, ar dirbantis su potencialiai pavojingais įrenginiais, taip pat transporto priemonės
vairuotojas, yra neblaivus (girtas). Nustatant darbuotojo neblaivumą metrologiškai patikrinta
specialiąja technine priemone, turi būti įvertinta šios priemonės paklaida.
Neblaivus asmuo – darbuotojas, kurio iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo
skysčiuose alkoholio koncentracija viršija 0,2 promilės, o jeigu darbuotojas darbo metu valdo
transporto priemones, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba kuriuose yra daugiau
kaip 9 sėdimos vietos, arba kurios BEO aikštelėje veža pavojingus krovinius, valdo geležinkelių
riedmenis, arba vairuotojo vairavimo stažas iki 2 metų, alkoholio koncentracija viršija 0 promilių.
II SKYRIUS
MEDICININĖ APŽIŪRA
7. Siekiant neleisti dirbti asmenims, nedarbingiems dėl sveikatos būklės, atliekama
medicininė apžiūra:
7.1. IAE darbuotojų, pagal patvirtintus IAE padalinių sąrašus:
7.1.1. darbuotojų, atsakingų už įmonės branduolinės saugos užtikrinimo sistemų
eksploataciją;
7.1.2. darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias transporto priemones.
7.2. atsitiktiniu būdu atrinktų darbuotojų, turinčių leidimus be palydos patekti į
branduolinės energetikos objektą;
7.3. asmenų, kurie yra įtariami neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu nuo psichiką
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veikiančių medžiagų.
8. Atsitiktiniu būdu atrinktų darbuotojų medicininė apžiūra organizuojama nedelsiant:
8.1. matuojamas arterinis kraujo spaudimas, skaičiuojamas širdies susitraukimų dažnis,
vertinama bendra asmens būklė, atliekamas testavimas dėl neblaivumo (girtumo) nustatymo
specialiąja technine matavimo priemone;
8.2. nenustačius sveikatos sutrikimų, asmeniui išduodama „Pažyma apie sveikatos
tikrinimą“; duomenys registruojami ambulatoriniame ligonių registravimo žurnale;
8.3. asmuo „Pažymą apie sveikatos tikrinimą“ pateikia leidimų biuro darbuotojui.
9. Atlikdamas medicininę apžiūrą, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas:
9.1. teiraujasi tikrinamų asmenų apie skundus dėl jų sveikatos būklės ir vaistinių
medžiagų (medžiagų, paruoštų spirito pagrindu), turinčių įtakos asmens sveikatos būklei
(migdomieji, raminamieji, priešalerginiai ir 1.1.), vartojimo faktų;
9.2. esant nusiskundimams dėl sveikatos būklės – matuoja tikrinamų asmenų
temperatūrą, arterinį kraujo spaudimą, skaičiuoja širdies susitraukimų dažnį;
9.3. alkoholio nustatymo iškvėptame ore aparatu (toliau – alkotesteris) nustato
alkoholio koncentraciją tikrinamų asmenų iškvėptame ore;
9.4. apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymui naudojamas narkotinių
medžiagų nustatymo testas, kuris parodo psichiką veikiančias medžiagas, esančias tikrinamojo
asmens šlapime.
10. Alkotesterio parodymai atspausdinami ir prisegami prie asmens, įtariamo vartojus
alkoholį ar apsvaigusį nuo psichiką veikiančių medžiagų, testavimo protokolo (1 priedas).
11. Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas, nustatęs neblaivumą ar
apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų, praneša Fizinės saugos organizavimo skyriaus
pamainos viršininkui, (toliau – FSOS PV) tel. 25508, taip pat įrašo atitinkamą įrašą pirminiuose
dokumentuose (ambulatorinių ligonių registravimo žurnale arba operatyvinio personalo medicininės
apžiūros prieš pamainą žurnale (2 priedas), nurodant tikslų laiką, kada buvo nustatytas neblaivumas
(girtumas) ar apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų.
12. Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas įtariamąjį neblaivumu ar
apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenį supažindina su jo teisėmis (5 priedas).
13. Nustačius asmenis su ūminiais susirgimais ar lėtinių ligų paūmėjimu, skubios
medicinos pagalbos slaugos specialistas sprendžia klausimą dėl laikino jų nedarbingumo, nukreipiant
į Visagino miesto gydymo įstaigas.
14. Jeigu asmeniui neleista dirbti dėl sveikatos sutrikimų ir jį reikia pervežti į gydymo
įstaigą, tačiau jis yra agresyvus ir kelia grėsmę sau ir aplinkiniams asmenims, skubios medicinos
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pagalbos slaugos specialistas turi teisę kreiptis į VSGD budėtoją (tel. 28020) ir prašyti lydinčio
pareigūno.
15. Jeigu asmuo atsisako tikrintis IAE medicinos punkte ar nesutinka su tikrinimo
rezultatais, tai nurodoma, surašant Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo aktą. Asmuo
ne vėliau, kaip per 1 valandą po to, kai atsisakė tikrintis ar jam buvo atliktas tikrinimas, gali pats
kreiptis į Asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą jo lėšomis.
16. Apie visus veiksmus skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas informuoja
FSOS PV (tel. 25508), tai fiksuodamas „Asmens, įtariamo vartojus alkoholį ar apsvaigusį nuo
psichiką veikiančių medžiagų, testavimo protokole“ (1 priedas).
17. Medicininės apžiūros metu leidžiama naudoti tik Sveikatos apsaugos ministerijos
aprobuotas technines priemones.
18. Jeigu testuojant techninėmis priemonėmis nustatoma, kad alkoholio koncentracija
iškvėptame ore viršija 0,2%o, pakartotinis testavimas atliekamas, jeigu alkoholis buvo vartotas
mažiau kaip prieš 15 minučių.
19. Parodymai įrašomi:
19.1. Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale;
19.2. „Asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo žurnale“, nurodant
asmens vardą, pavardę, gimimo datą, tikslų atvykimo laiką, padalinį, kuriame asmuo dirba, taip pat
užpildomas „Asmens, įtariamo vartojus alkoholį ar apsvaigusį nuo psichiką veikiančių medžiagų,
testavimo protokolas“ (1 priedas) ir prisegami atspausdinti alkotesterio parodymai;
19.3. „Asmens, įtariamo vartojus alkoholį ar apsvaigusį nuo psichiką veikiančių
medžiagų, testavimo protokole“ pasirašo skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas, atlikęs
testavimą ir testuotas asmuo.
20. „Asmens, įtariamo vartojus alkoholį ar apsvaigusį nuo psichiką veikiančių
medžiagų, testavimo protokolas“ turi būti užpildytas trimis egzemplioriais, kurių:
20.1. pirmasis – įteikiamas FSOS PV;
20.2. antrasis – įsegamas į bylą ir saugomas 2 metus IAE medicinos punkte;
20.3. trečiasis – įteikiamas įtariamam neblaivumu asmeniui.
21. Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistui nustačius, kad įtariamasis asmuo
yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, „Asmenų neblaivumo
(girtumo) ar apsvaigimo nustatymo žurnale“ pažymimas atvykusio įtariamo asmens tikslus atvykimo
laikas. Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti, surišti ir patvirtinti DS ir SS spaudu. Užpildomos visos
žurnalo skiltys.
22. Neblaivus ar apsvaigęs asmuo nušalinamas nuo darbo visai darbo dienai.
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23. Jeigu tiriant įtariamąjį neblaivumu paaiškėja, kad klinikiniai požymiai panašūs į
apsvaigimo požymius, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas, atliekantis medicininę
apžiūrą, priima sprendimą apie įtariamojo neblaivumu darbingumą ir medicininės pagalbos būtinybę,
gali pervežti įtariamąjį įmonės medicinos pagalbos automobiliu į gydymo įstaigą.
24. Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas turi teisę nutraukti medicininę
apžiūrą, jeigu jos metu į medicinos punktą dėl būtinos pagalbos kreipėsi nukentėjęs asmuo arba
gaunamas iškvietimas suteikti būtinąją pagalbą įvykio vietoje. Šiais atvejais skubios medicinos
pagalbos slaugos specialistas apie numatomą užtrukti laiką informuoja įmonės pamainos viršininką
(tel. 29381), kuris priima sprendimą dėl būtinybės tęsti medicininę apžiūrą, praėjus nurodytam laikui.
25. Jeigu medicininė apžiūra nutraukiama, skubios medicinos pagalbos slaugos
specialistas Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale žymi apžiūros nutraukimo laiką ir priežastis.
III SKYRIUS
ĮRAŠAI
26. Iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. padalinių vadovai pateikia DS ir SS jų pavaldume
esančių:
26.1. darbuotojų, atsakingų už įmonės branduolinės saugos užtikrinimo sistemų
eksploataciją (toliau – operatyvinis personalas) vardinius sąrašus (3 priedas), pasirašytus padalinio
vadovo, suderintus su Fizinės saugos tarnybos vadovu bei patvirtintus departamento ar tarnybos
vadovo;
26.2. darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias transporto priemones,
vardinius sąrašus (4 priedas), pasirašytus padalinio vadovo bei patvirtintus departamento ar tarnybos
vadovo:
26.2.1. B, Cl, C, CE, Dl, D kategorijų transporto priemonių vairuotojų;
26.2.2. turinčių traktorininko pažymėjimus ir vairuojančių įmonei priklausančius
traktorius;
26.2.3. įmonės šilumvežio mašinistų, šilumvežio mašinistų padėjėjų, drezinos
mašinistų bei sąstatų formuotojų.
27. DS ir SS rengia bendrą darbuotojų, atsakingų už įmonės branduolinės saugos
užtikrinimo sistemų eksploataciją bei darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias transporto
priemones, sąrašus, kuriuos tvirtina įmonės vadovas.
28. Įvykus pasikeitimams aukščiau minėto personalo vardiniuose sąrašuose, padalinių
vadovai apie tai nedelsiant informuoja DS ir SS.
29. Operatyvinio personalo medicininės apžiūros prieš pamainą duomenys įrašomi į
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pamainos operatyvinio personalo medicininės apžiūros prieš pamainą žurnalą (2 priedas).
30. Į darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias transporto priemones,
ambulatorinių ligonių registravimo knygą bei kelionės lape daroma atžyma, patvirtinta skubios
medicinos pagalbos slaugos specialisto spaudu bei parašu.
31. Operatyvinio personalo medicininės apžiūros prieš pamainą žurnalas bei
ambulatorinių ligonių registravimo knyga saugomi IAE medicinos punkte skubios medicinos
pagalbos slaugos specialisto kabinete.
32. Pabaigtas pildyti operatyvinio personalo medicininės apžiūros prieš pamainą
žurnalas IAE medicinos punkte saugomas 3 metus, ambulatorinių ligonių registravimo knyga – 5
metus.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
33. Padalinių vadovai, kurių pavaldume yra operatyvinis personalas bei darbuotojai,
vairuojantys darbdaviui priklausančias transporto priemones, atsako už:
33.1. leidimą aukščiau minėtam personalui dirbti neatlikus medicininės apžiūros;
33.2. asmenų, kuriems reikia prieš pamainą tikrinti sveikatą, vardinio sąrašo sudarymą,
tvirtinimą, pasikeitimų jame koregavimą bei pateikimą laiku DS ir SS.
34. DS ir SS vadovas atsako už:
34.1. skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų aprūpinimą priemonėmis
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymui;
34.2. testavimui naudojamų techninių priemonių metrologinės patikros kontrolę;
35.

UAB „ Ambulansas“ skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas atsako už:

35.1. kokybišką ir teisingą dokumentų pildymą, informacijos konfidencialumo
užtikrinimą;
35.2. alkoholio nustatymo iškvėptame ore aparato (alkotesterio) eksploatavimo
taisyklių laikymąsi;
35.3. informacijos apie sveikatos tikrinimo prieš pamainą rezultatus pateikimą laiku
įmonės pamainos viršininkui bei FSOS pamainos viršininkui.
36. Operatyvinis personalas ir darbuotojai, vairuojantys darbdaviui priklausančias
transporto priemones, atsako už:
36.1. atvykimą laiku sveikatos tikrinimui;
36.2. sveikatos tikrinimą atliekančių skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų
nurodymų vykdymą.
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Pastaba. Šilumvežio mašinistų, šilumvežio mašinistų padėjėjų, drezinos mašinistų bei
sąstatų formuotojų sveikata tikrinama Transporto skyriaus geležinkelio pervežimų bare.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Šis Aprašas keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios generalinio direktoriaus
įsakymu.

L. T., 1, 2021-06-29
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų medicininės apžiūros
prieš darbą tvarkos aprašo
1 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
KORPORATYVINŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIUS
ASMENS, ĮTARIAMO VARTOJUS ALKOHOLĮ AR APSVAIGUSĮ NUO PSICHIKĄ
VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ, TESTAVIMO
PROTOKOLAS
20 __ m. ________________ d. Nr. ______________
Visaginas

20 _ m.______________ d. ___ vai. ____ min. __________________________________
(darbovietė, padalinys) darbuotojui(-ai) ____________________ , gimusiam(-iai) ____________________
(vardas ir pavardė)
(gimimo data)
buvo atliktas tyrimas šia matavimo priemone:
gamintojas: Drager tipas: Alcotest
gamybinis Nr.: ARHMTestavimo eilės Nr.: ______________________
Tyrimo rezultatas: _______________________ %o
Informuota FSOS 20 ______ m. ____________ d. ____ vai. ____ min.______
Testavimą atlikęs asmuo
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Testuoto asmens įrašas apie sutikimą/nesutikimą su testavimo rezultatais (reikiamą žodį pabraukti).

Data, val. min. Testuoto asmens _________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pastaba. Asmuo, kuriam įtariamas neblaivumas, girtumas ar apsvaigimas, turi teisę kreiptis į kitą asmens sveikatos priežiūros
įstaigą dėl kartotinės medicininės apžiūros ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pirmosios medicininės apžiūros.
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų medicininės apžiūros
prieš darbą tvarkos aprašo
2 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIUS

OPERATYVINIO PERSONALO MEDICININĖS APŽIŪROS PRIEŠ PAMAINĄ
ŽURNALAS
Pamaina Nr. ____________
20 __ m. _______________
Vardas, pavardė

Pareigos

Eil. Nr.

_____ d.

Nusiskundimai, apžiūros Alkoholio vartojimo
rezultatai
tyrimai

Medicininės apžiūros metu buvo patikrinta _______________ darbuotojų (-ai), iš jų
________________ pavaduojančių (-ys) darbuotojų (-ai).
Dirbti neleista _____ darbuotojams (-ių), iš jų __________ dėl ligos, ______ dėl girtumo.
Apie medicininės apžiūros rezultatus pranešta VĮ Ignalinos AE pamainos viršininkui

(vardas, pavardė)

(med. apžiūros laikas) (parašas, vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, atlikusio med. apžiūrą)
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų medicininės apžiūros
prieš darbą tvarkos aprašo
3 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
(departamento, tarnybos pavadinimas)
(padalinio pavadinimas)

TVIRTINU
Departamento direktorius
(Tarnybos vadovas)
Vardas, pavardė

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ ĮMONĖS BRANDUOLINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO
SISTEMŲ EKSPLOATACIJĄ, KURIEMS 20 ____________ METAIS PRIEŠ PAMAINĄ
TIKRINAMA SVEIKATA, SĄRAŠAS
20
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Padalinio (skyriaus) vadovas

FST vadovas
_____________
Vardas, pavardė
20 __

Vardas, pavardė, tel.
V. P., l, 20_-_-_

m.

_____ d. Nr. ______________
Pareigos

Pastabos

Vardas, pavardė
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų medicininės apžiūros
prieš darbą tvarkos aprašo
4 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
(departamento, tarnybos pavadinimas)
(padalinio pavadinimas)

TVIRTINU
Departamento direktorius
(Tarnybos vadovas)
Vardas, pavardė

VAIRUOTOJŲ, VAIRUOJANČIŲ DARBDAVIUI PRIKLAUSANČIAS TRANSPORTO
PRIEMONES, KURIEMS 20 _____ METAIS PRIEŠ PAMAINĄ TIKRINAMA SVEIKATA,
SĄRAŠAS
20____ m. _________________________ d. Nr. ______________

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos*

* nurodoma pagal Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės
saugos užtikrinimo tvarkos aprašo, DVSta-2108-6, 46 punktą:
1. BEO aikštelėse valdančių pavojingus krovinius vežančias transporto priemones;
2. transporto priemones, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė negu 3,5 t;
3. transporto priemones, kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos;
4. geležinkelių riedmenis ir pradedančiųjų vairuotojų (vairavimo stažas iki 2 metų).
Padalinio (skyriaus) vadovas

Vardas, pavardė, tel.
V. P., l, 20_-_-_

Vardas, pavardė
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų medicininės apžiūros
prieš darbą tvarkos aprašo
5 priedas

ASMENS, ĮTARIAMO NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ
VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ BŪSENOS, TEISĖS, ATLIEKANT MEDICININĘ APŽIŪRĄ
NEBLAIVUMUI (GIRTUMUI) AR APSVAIGIMUI NUSTATYTI

1. Testuojamas techninėmis priemonėmis asmuo turi teisę susipažinti su dokumentais,

patvirtinančiais, kad naudojamos technines priemonės:
- aprobuotos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje;
- nustatyta tvarka ir nustatytu laiku buvo atlikta jų metrologinė patikra.
2. Nesutikęs su testavimo priemonių duomenimis ir ,,Asmens, įtariamo vartojus

alkoholį ar apsvaigusį nuo psichiką veikiančių medžiagų, testavimo protokolo“ turiniu, atsisakęs IAE
medicinos punkto skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų atliekamos medicininės apžiūros,
įtariamasis neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, ne
vėliau kaip per 1 valandą nuo medicininės apžiūros atlikimo arba nuo atsisakymo atlikti medicininę
apžiūrą momento, turi teisę pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašyti
jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą. Asmuo, kreipdamasis į sveikatos priežiūros įstaigą, privalo
turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
__________________

