
   
 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS 
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ĮSAKYMAS 

DĖL TESTAVIMO COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR 

DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE 

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V1-54 

Klaipeda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-

1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. V-1963 „Dėl pavedimo organizuoti, 

koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“ bei Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AD1-1010 „Dėl pavedimo 

organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“ : 

1. O r g a n i z u o j u  testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar 

diagnozuoti 1–10 klasių mokiniams taikant savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais 

metodą. 

2. T v i r t i n u  testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtari ar diagnozuoti 

organizavimo mokykloje tvarką (pridedama). 

3. S k i r i u direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamas klasių grupes koordinuoti 

testavimo procesą mokykloje, užtikrinant testavimo vykdymo etapų bei veiksmų, nurodytų 

Sprendime, įgyvendinimą bei bendradarbiauti su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija. 

4. N u r o d a u  direktoriaus pavaduotojoms ugdymui Kristinai Razokienei pagal 

kuruojamas klasių grupes: 

4.1. prieš pradedant vykdyti testavimą mokykloje informuoti kiekvienos klasės 

bendruomenę apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų 

interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą; 

4.2. prieš vykdant savikontrolės tyrimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 

metų amžiaus mokinių sutikimus dėl dalyvavimo tyrime. 

5. N u s t a t a u, kad testuojama vieną savaitę trečiadieniais, kitą – pirmadieniais ir 

penktadieniais klasėms skirtuose kabinetuose. Testavimas pradedamas 2021 m. rugsėjo 15 d. 

6. Į p a r e i g o j u: 

6.1. direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir bendriesiems klausimams Alfridą Kasianenko  

paruošti panaudotų testų surinkimo vietą; 

6.2. mokyklos raštinės administratorę Raimondą Taurozienę mokinių registre pažymėti  

mokinių tėvų bei mokinių sutikimus dėl dalyvavimo profilaktiniame COVIS-19 ligos nustatymo 

tyrime; 

6.3. 1–10 mokyklos klasių vadovus: 

6.3.1. surinkti tėvų ar vyresnių nei 16 metų mokinių sutikimus testuotis ir perduoti sutikimus 

kuruojančiam pavaduotojui ugdymui; 



6.3.2. nustatyti testavimo laiką, apie tai informuoti mokinius ir prižiūrėti mokinių 

testavimosi procedūrą; 

6.3.3. pateikti mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui apibendrintus tyrimų 

rezultatus (testuotų mokinių skaičių bei pavardes mokinių, kuriems galimai įtariama COVIS-19 

liga); 

7. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas informuoja teigiamą rezultatą 

gavusį mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) bei registruotis į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per 

Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 

www.1808.lt. 

8. N u s t a t a u, kad testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtari ar diagnozuoti  

organizavimo mokykloje tvarka įsigalioja nuo 2021 m. spalio 1 dienos. 

 

 

Direktorė Renata Aglinskienė 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-54 

 

 

TESTAVIMO COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR 

DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOSJE TVARKA 

 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Litorinos mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių testavimo savikontrolės 

testais tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja mokinių testavimo Mokykloje sąlygas. Testavimo 

procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, 

mažinti šios ligos židinių ar protrūkių Mokykloje skaičių. 

2. Testavimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. 

sprendimu „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ bei 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 

AD1-1010 . „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Klaipėdos miesto 

savivaldybės ugdymo įstaigose“. 

3. Mokykloje testavimas nėra privalomas, o tik rekomenduojamas tiems 1–10 klasių 

mokiniams, kurie nėra imunizuoti (imunizuoti – persirgę, kai sirgta prieš mažiau nei 210 dienų arba 

tie, kurie prieš mažiau nei 60 dienų gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, 

kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos; mokiniai, kuriems vakcinacija viena iš COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų pagal patvirtintą skiepijimo schemą, yra baigta). 

4. Mokykloje testuotis gali tik tie mokiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) išreiškė 

raštišką sutikimą vaikams iki 16 metų dalyvauti testavime arba raštišką sutikimą išreiškę vyresni nei 

16 metų amžiaus mokiniai, kurių tėvai susipažino su savo vaikų sutikimu testuotis.  

5. Dalyvaujančių tyrime mokinių tėvai (ar vyresni kaip 16 metų mokiniai) iki pirmojo 

testavimo privalo  pateikti  klasės vadovui pasirašytą „Sutikimo dėl dalyvavimo Mokyklos 

vykdomame testavime covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti formą“. 

6. Prieš pradedant vykdyti testavimą Mokykla informuoja kiekvienos klasės bendruomenę 

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

asmens duomenų tvarkymą: parengiama informacija 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. 

7. Testavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas klasių 

grupes. 

 

II SKYRIUS 

TESTAVIMO METODAS IR SAVIKONTROLĖS TYRIMO PROCESAS 

 

8. Klaipėdos miesto savivaldybėje pasirinktas mokinių testavimas savikontrolės būdu 

greitaisiais SARS-COV-2 antigeno testais. 

9. Savikontrolės tyrimo metodu Mokykloje mokiniai tiriami kas 3-5 dienas, konkretus 

laikas suderinamas su klasių vadovais. 

 

III SKYRIUS 

SAVIKONTROLĖS TYRIMO ETAPAI 



 

10. Mokykloje mokinių testavimą prižiūri klasės vadovai (jam nesant – kiti Mokyklos 

direktoriaus skirti asmenys), kuriuos instruktuoja Mokyklos visuomenės sveikatos specialistas.  

11. Tyrimas atliekamas nustatytomis savaitės dienomis klasės vadovo pasirinktu laiku 

(pamokos metu, pertraukos metu ar kt.) kabinete, kuriame klasė mokosi. 

12. Klasės vadovas: 

12.1. surenka tėvų ar vyresnių nei 16 metų mokinių sutikimus testuotis ir perduoda 

sutikimus kuruojančiam pavaduotojui ugdymui; 

12.2. nustato testavimo laiką, apie tai informuoja mokinius ir prižiūri mokinių testavimosi 

procedūrą; 

12.3. padeda  mokiniui atlikti antigeno testus (prižiūri ir prireikus konsultuoja mokinius 

antigeno testų atlikimo metu); 

12.4. padeda jaunesniems nei 16 metų mokiniams savarankiškai vertinti ir interpretuoti 

tyrimo rezultatus (vyresnis nei 16 metų  mokinys testą vertina savarankiškai); 

12.5. mokinių panaudotus ir saugiai sudėtus panaudotus testus atneša į numatytą patalpą; 

12.6. pateikia Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui (jam nesant – raštinės 

administratoriui) apibendrintus tyrimų rezultatus (testuotų mokinių skaičių bei pavardes mokinių, 

kurių antigeno testo rezultatas teigiamas); 

13. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas informuoja mokinio, kurio 

gautas antigeno testo rezultatas yra teigiamas ir įtariamas Covid-19 ligos atvejis, tėvus apie poreikį 

mokiniui pasitikrinti dėl Covid-19 ligos bei registracijos į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR 

tyrimui per karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 

adresu www.1808.lt. 

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

infekcijos) atvejį, mokinio tėvai informuojami apie būtinybę paimti vaiką iš Mokyklos, mokiniams 

neleidžiama dalyvauti ugdymo procese. 

 

IV SKYRIUS 

SAUGUMO IR HIGIENOS UŽTIKRINIMAS 

 

15. Tyrimo metu laikomasi asmens bei aplinkos higienos sąlygų: mokiniai, klasės vadovas, 

atlieka rankų higieną vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone prieš ir po testavimo. 

16. Testavimo vietoje naudojamos šios priemonės: asmeninės apsaugos priemonės 

(vienkartinės medicininės kaukės, pirštinės), rankų antiseptikas. Pirštinėmis klasių vadovus ir 

antiseptikais (kabinete) aprūpina Mokykla, atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimamas. Testavimo metu naudojamomis priemonėmis (rankų antiseptikas, 

pirštinės) aprūpina Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams. 

17. Prieš pradedant testavimą mokiniai pasitikrina,  ar nepažeista antigeno testo pakuotė, ar 

pakuotėje yra visos rinkinio dalys. Antigeno testus jaunesniems nei 16 metų mokiniams padeda 

paruošti (pagal poreikį) klasės vadovas, vyresnieji pasiruošia patys  

18. Mokiniai panaudotus antigeno testus supakuoja į atskirą maišelį. Po testavimo 

rekomenduojama atlikti rankų higieną.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokyklos administracija Tamo dienyne reguliariai teikia testuojamų mokinių 

atstovams pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokiniams informaciją apie procesą ir tyrimo (-ų) 

apibendrintus rezultatus.   

20. Mokykla užtikrina asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti 

testavimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. 

http://www.1808.lt/


21. Mokinių tėvai ar vyresni kaip 16 metų mokiniai bet kada gali tiek atsisakyti testavimo, 

tiek raštu išreikšti sutikimą testuotis. 

________________________________ 



TESTAVIMO COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) GRAFIKAS 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOJE 2021 M. 

  

  

Testavimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 1–10 klasių 

mokiniams taikant savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais metodą mokykloje 

vyksta trečiadienį vieną savaitę ir pirmadienį bei penktadienį kitą savaitę: 

  

Mėnuo Mėnesių dienos 

Rugsėjis 25, 29 

Spalis 4, 8, 13, 18, 22, 27 

Lapkritis 8, 12, 17, 22, 26 

Gruodis 1,  6,  10, 15, 20 

 

 


