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DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOJE  
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės 

narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių skaičių. Šiuo tikslu periodiškai 

organizuojami ir vykdomi COVID-19 ligos nustatymo tyrimai: 

1.1. priešmokyklinio ugdymo grupėje atliekant aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 

(2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu; 

1.2. 1-10 klasių mokiniams taikant savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais 

metodą. 

2. Rekomenduojama mokykloje ugdomiems mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl 

Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 

karantinas, nustatymo“ nurodytas sąlygas, dalyvauti testavime. 

3. Testavimas savikontrolės tyrimo metodu vykdomas ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne 

rečiau kaip kas 5 dienas pagal patvirtintą mėnesio grafiką, paviršių ėminių tyrimas atliekamas kas 14 

dienų. 

4. Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl vyresnis (-ė) nei 16 metų mokinys (-ė) ar 

jo (jos) atstovas pagal įstatymą turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis 

ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą. Jaunesnio 

mokinio iki 16 metų sutikimus dėl dalyvavimo vykdomame savikontrolės tyrime pasirašo tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

 

II. TESTAVIMO PROCESO SĄLYGOS 

 

5. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai ima patys mokiniai. Savarankiškas ėminių 

paėmimas vykdomas prižiūrint atsakingam mokyklos  darbuotojui. Jaunesnių nei 16 metų mokinių 

savikontrolės tyrimo greitaisiais  antigenų testais rezultatus vertina ir interpretuoja  atsakingi mokyklos 

darbuotojai. Gautus savikontrolės tyrimo rezultatus atsakingas mokyklos darbuotojas fiksuoja pagal 

ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką. 

6. Nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą atsakingas mokyklos darbuotojas 

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą. 

Patvirtinamajam  PGR tyrimui į mobilųjį punktą tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinį registruoja per 

Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.  

7. Apie patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus mokinio tėvai (gobėjai, rūpintojai) turi 

pranešti atsakingam mokyklos darbuotojui. 

 

 

http://www.1808.lt/


III. SAVIKONTROLĖS TYRIMO MOKYKLOJE ATLIKIMO ETAPAI 

 

8. Savikontrolės tyrimas mokykloje atliekamas šiais etapais: 

8.1. prieš pradedant vykdyti savanorišką testavimą mokykloje direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui parengia informaciją klasių vadovams, kurie elektroninio dienyno aplinkoje informuoja savo 

klasės tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo 

tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą; 

8.2. klasės vadovai iš tėvų (globėjų, rūpintojų) gauna pasirašytus sutikimus dėl dalyvavimo 

mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (korono viruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti, kuriuos 

pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atsakingai už testavimą mokykloje; 

8.3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui formuoja tyrimų segtuvą, kuriame kaupiami visų 

klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ar mokinių sutikimai; 

8.4. už testavimo eigą ir priežiūrą klasėse atsakingi mokyklos darbuotojai tyrimo duomenis 

(kiek mokinių tyrėsi, kokie tyrimų atsakymai) pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Neringai Svinkūnienei, kuri šiuos duomenis suveda į elektroninę sistemą, apibendrina ir perduoda 

informaciją VS specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje elektroniniu paštu: 

ilona@alytausvsb.lt.  

9. Savikontrolės tyrimus padedantys atlikti atsakingi darbuotojai: 

9.1. prieš pradedant testavimą patikrina, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar 

pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys; 

9.2. pagal instrukciją paruošia priemones testavimui;  

9.3. mokiniams, jaunesniems nei 16 metų, padeda atlikti savikontrolės tyrimus pagal 

instrukciją; 

9.4. antigeno testų rezultatus fiksuoja apskaitos lapuose. 

10. Savikontrolės tyrimų organizavimas: 

tyrimas organizuojamas pagal parengtą grafiką; 

10.1. 1-4, specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai testuojami savo klasėse, 5-8 klasių 

mokiniams paskiriamos kelios patalpos, kuriose mokiniai testuojami srautais; 

10.2. testavimo vietoje naudojamos priemonės:  

10.2.1. asmeninės apsaugos priemonės (vienkartinės medicininės kaukės ir pirštinės); 

10.2.2. rankų antiseptikas; 

10.2.3. stalai (mėginių lazdelėms, kolbutėms, testų kasetėms, rezultatų fiksavimui); 

10.2.4. vienkartinės servetėlės, skirtos nosies sekretui išpūsti; 

10.2.5. uždaromas konteineris su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms 

atliekoms; 

10.2.6. kitos priemonės, reikalingos atliekant ėminių paėmimą (pvz. rašikliai ir kt.). 

11. Mokinio veiksmai testavimo metu: 

11.1. atlieka rankų higieną dezinfekcine priemone; 

11.2. savarankiškai paima ėminį iš nosies landų; 

11.3. jaunesniems nei 16 metų mokiniams tyrimą padeda atlikti atsakingi darbuotojai; 

11.4.  saugiai supakuoja panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį ir jį 

išmeta į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atlieka rankų higieną; 

11.5. 15 minučių laukia testo rezultato; 

11.6. jaunesnių nei 16 metų mokinių savikontrolės tyrimo rezultatus vertina ir 

interpretuoja  atsakingi mokyklos darbuotojai. 

12. Gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejį:  

12.1. testavimo rezultatus fiksuojantys atsakingi mokyklos darbuotojai informuoja 

mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Neringą Svinkūnienę;  



12.2. mokinys yra izoliuojamas atskiroje patalpoje nuo kitų klasės mokinių  iki atvyks jo 

pasiimti tėvai (globėjai, rūpintojai);  

12.3. už testavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui informuoja mokinius ir jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą.  Patvirtinamajam  PGR 

tyrimui į mobilųjį punktą tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinį registruoja per Karštosios linijos sistemą 

telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;  

12.4. apie patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus mokinio tėvai (gobėjai, rūpintojai) turi 

pranešti mokinio klasės vadovui arba mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai 

Svinkūnienei. 

13. Paviršių tyrimą atlieka už paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingas visuomenės 

sveikatos specialistas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

 

_____________________________________________________ 


