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Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijai,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DĖL LIGOS IŠMOKOS SERGANTIEMS COVID-19
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – ministerija) išnagrinėjome Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 1 d. raštu Nr. S-587 persiųstą Jūsų kreipimąsi dėl ligos
išmokos sergantiems COVID-19.
Informuojame, kad artimiausiu metu Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 111 straipsnio 1 dalies pakeitimai, kuriais bus siūloma atsisakyti sąlygos,
apribojančios darbuotojo, kuris užsikrėtė COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nuo
bendradarbio iš esmės dėl savo profesinių funkcijų vykdymo, teisę gauti didesnio dydžio ligos
išmoką (t.y. siūloma atsisakyti sąlygos, kad neišvengiamas (būtinas) kontaktas turi būtinai būti
kartu su juo darbovietėje nedirbančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu),
bus pateikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Dėkojame už bendradarbiavimą.
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