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1. Vilniaus Jono Pauliaus II  progimnazijos mokinių testavimo organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas parengtas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 

straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu 

Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“. 

2. Progimnazijos mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas 

nereikalingas), rekomenduojama dalyvauti testavime.  

3. Testavimas vykdomas taikant konkrečiai klasei vieną šių metodų: 

3.1. 1–4 klasių mokiniams nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 

(2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), grupuojant po 

ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje; 

3.2. 5–8 klasių mokiniams savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – 

savikontrolės tyrimas). 

4. Testavimą šio sprendimo 3. 1 papunktyje nurodytu metodu vykdomas progimnazijos 1-4 

klasėse tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių (procentinė 

dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui mokinių testavimas nereikalingas). Tiriami 

tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime.  

5. Testavimą vykdomas: 

5.1. 1-4 klasių mokiniams kaupinių PGR tyrimo metodu kas 4-7 dienas; 

5.2. 5-8 klasių mokiniams savikontrolės tyrimo metodu  kas 3-5 dienas. 

6. 1-4 klasių mokiniams kaupinių PGR tyrimas progimnazijoje atliekamas šiais etapais: 

6.1. Visuomenės sveikatos specialistas prieš mokiniams pradedant savarankiškai imti ėminius 

instruktuoja visus testavime dalyvaujančius mokinius, kaip imti ėminius kaupinių PGR tyrimui, jei 

toks instruktavimas konkrečioje klasėje praėjusiais mokslo metais nebuvo vykdytas arba yra mokinių, 

kurie jo nėra išklausę; 

6.2. mokiniai ėminius ima savarankiškai, prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui;  

6.3. paimti ėminių kaupiniai PGR tyrimui paruošiami transportavimui į laboratoriją, juos 

supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminių pakuotėse; 

6.4. kiekvienos klasės bendruomenė informuojama apie tyrimo rezultatus; 

6.5. kai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nustatoma kaupinyje, siekiant identifikuoti 

konkretų sergantį (-čius) asmenį (-is), mokiniai, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga 
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(koronaviruso infekcija), informuojami apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) bei registraciją į mobilųjį punktą PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 

arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt., organizuoti izoliavimo paskyrimą 

mokiniams, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir su jais sąlytį 

turėjusiems asmenims.             

7. 5-8 klasių mokiniams savikontrolės tyrimas progimnazijoje atliekamas šiais etapais: 

7.1. mokiniai ėminius antigeno testams ima savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos 

instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau juos prižiūrint; 

7.2. antigeno testus atlieka, rezultatus vertina ir interpretuoja mokiniai savarankiškai, 

padedant visuomenės sveikatos specialistui; 

7.3. antigeno testų rezultatai fiksuojami visuomenės sveikatos specialisto pagal progimnazijos 

direktoriaus nustatytą tvarką; 

7.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejį, apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) bei 

registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 

1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. ) informuojamas teigiamą 

rezultatą gavęs mokiniui 

8. Progimnazijos direktorius: 

8.1. koordinuoja testavimo progimnazijoje procesą, užtikrinant testavimo vykdymo etapų, 

nurodytų 6–7 punktuose, įgyvendinimą; 

8.2. bendru progimnazijos ir VSB vadovo sprendimu paskiria už kaupinių PGR tyrimo 

organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą 

progimnazijoje į, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) progimnazijos darbuotoją (-us) Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Kai vykdomas savikontrolės 

tyrimas, kiekvienai klasei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime, paskiria už organizavimą 

ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą ugdymo įstaigos darbuotoją; 

8.3. vykdant kaupinių PGR tyrimus, paskiria atsakingą asmenį, kuris žymi Mokinių registre 

pagal pradinio, pagrindinio programą ugdomus mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti 

testavime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą telefono numerį, o atšaukus sutikimą, 

žymėjimą panaikinti;  

8.4. prieš pradedant vykdyti testavimą informuoja kiekvienos klasės bendruomenę apie 

planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, 

asmens duomenų tvarkymą. Vykdant kaupinių PGR ar savikontrolės tyrimą, gauna pasirašytus 

mokinių atstovų dėl dalyvavimo tyrime (šio sprendimo priedas „Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo 

mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 

forma“);  

8.5. esant savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimui, organizuoja reikalingų 

testavimui priemonių paėmimą iš NVSPL bei ėminių pristatymą į ėminių ištyrimą vykdančią (-ias) 

laboratoriją (-as). 

8.6. užtikrinta reguliarų testavime dalyvaujančių mokinių atstovų pagal įstatymą, 

informavimą apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus rezultatus, prireikus kitos su testavimu 

susijusios informacijos teikimą;  

8.7. užtikrina tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis 

asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą, tvarkymo saugumą, 

konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų 

apsaugą, nustatytų reikalavimų. 

9. Visuomenės sveikatos specialistas: 
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9.1. kai vykdomas kaupinių PGR tyrimas: 

9.1.1. bendradarbiauja su progimnazijos paskirtu (-ais) atsakingu (-ais) asmeniu (-imis) dėl 

mokinių registracijos ir ėminių paėmimo testavimui atlikti; 

9.1.2. pagal progimnazijos paskirto asmens pateiktus ir šio asmens prieš kiekvieną testavimą 

atnaujinamus mokinių sąrašus parengia mokinių ėminių testavimui paėmimo grafiką, jį suderina su 

progimnazijos darbuotojais; 

9. 1.3. organizuoja ėminių paėmimą testavimui klasėse, užtikrinant saugius mokinių judėjimo 

srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi;  

9.1.4. testavimo vietoje naudoja šias priemones: asmenines apsaugos priemones 

(respiratorius, vienkartinius chalatus, vienkartines medicinines pirštines), rankų antiseptiką, stalą 

priemonėms pasidėti, vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti, uždaromą konteinerį su 

neperšlampamu maišu infekuotoms medicininėms atliekoms, sterilius tamponus (specialias 

priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe, sandarius 

plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę), kartoninę dėžę 

mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę), nenuplaunamą rašiklį, du šaltkrepšius (vieną, 

skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams 

su ėminiais); 

9.1.5. prižiūri ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimą; 

9.1.6. suformuoja kaupinį PGR tyrimui ir suveda duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimo 

užsakymo  formai E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ Elektroninės sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) parengti; 

9.1.7. paruošia mokinių paimtus ėminius kaupinių PGR tyrimui transportavimui į laboratoriją, 

juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse; 

9.1.8. reguliariai informuoja progimnazijos bendruomenę apie rizikos užsikrėsti COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) valdymą; 

9.1.9. nustačius teigiamą kaupinių PGR tyrimo rezultatą, taiko izoliacijos taisykles 

mokiniams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. 

įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, 

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo 

namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių 

patvirtinimo“ nuostatomis. 

9.2. kai vykdomas savikontrolės tyrimas: 

9.2.1. parengia savikontrolės tyrimo atlikimo grafiką, jį suderina su progimnazijos 

administracija ir darbuotojais; 

9.2.2. organizuoja ėminių paėmimą testavimui klasėse arba paruoštoje kitoje tam skirtoje 

vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų 

laikymąsi;  

9.2.3. testavimo vietoje naudoja šias priemones: asmenines apsaugos priemones (vienkartines 

medicinines kaukes ir pirštines), rankų antiseptiką, stalą priemonėms pasidėti, vienkartines servetėles, 

skirtas nosies sekretui išpūsti, uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms 

medicininėms atliekoms, antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, 

reikalingas atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.); 

9.2.4. paruošia vietą, kurioje planuojama atlikti antigeno testą – išvalo, išdžiovina paviršius, 

ant kurių bus padėtas mokinio testavimo rinkinys; 

9. 2.5. prieš pradedant testavimą patikrina, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar 

pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošia antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo 

instrukcijoje; 

9.2.6. užtikrina, kad mokiniai : 

9.2.6.1. atidžiai perskaitytų antigeno testo instrukciją; 

9.2.6.2. atliktų rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 

9.2.6.3. paimtų ėminį ir įvertintų savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 
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9.2.6.4. saugiai supakuotų panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmestų 

į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atliktų rankų higieną; 

9.2.7. prižiūri ir prireikus konsultuoja mokinius antigeno testų atlikimo metu; 

9.2.8. progimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka žymi duomenis apie antigeno testų 

rezultatus. 

 


