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„GILIJOS“ PRADINĖ MOKYKLA 

MOKINIŲ SAVIKONTROLĖS TYRIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka įpareigoja mokykloje organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokinių 

savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, galimai 

COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam 

naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės 

tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – antigeno testas) (toliau – savikontrolės 

tyrimas); Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. 

 

II. SAVIKONTROLĖS TYRIMO  ORGANIZAVIMAS IR GRAFIKO 

NUSTATYMAS 

 

2. Savikontrolės tyrimą organizuoti šiais etapais: 

2.1. jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovai pagal įstatymą informuojami apie 

savikontrolės tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir, sutikę 

dalyvauti savikontrolės tyrime, pasirašo sutikimus; 

2.2. mokiniai atlieka antigeno testą mokykloje kas 3-5 dienas nuo rugsėjo 15 d. tokiu 

grafiku:  

2.2.1. Rugsėjo 15, 20, 24, 29 d. Spalio 4, 8, 13, 18, 22, 27 d. Lapkričio 8, 12, 17, 22, 

26 d. Gruodžio 1, 6, 10, 15, 20, 23 d. Sausio 10, 14, 19, 24, 28 d. Vasario 2, 7, 11, 21, 25 d. 

Kovo 2, 7, 10, 16, 21, 25, 30 d. Balandžio 4, 8, 13, 25, 29 d. Gegužės 4, 9, 13, 18, 23, 27 d. 

Birželio 1, 6, 10 d. 

3.  Antigeno testų neatlikti, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu: 

3.1. asmenims, nurodytiems 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; 

3.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą 

pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą. 

4. Savikontrolės tyrimas atliekamas šia tvarka: 

4.1. mokiniai savarankiškai imasi ėminius antigeno testams atlikti prižiūrimi 

atsakingo mokyklos darbuotojo mokykloje; 

4.2. antigeno testai atliekami mokinio, rezultatai vertinami atsakingo mokyklos 

darbuotojo; 



4.3. antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal 

mokyklos vadovo nustatytą tvarką. 

4.4. reguliariai informuojami savikontrolės tyrime dalyvaujančių mokinių atstovai 

pagal įstatymą  apie savikontrolės tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus 

teikiama kita su savikontrolės tyrimu susijusi informacija; 

4.5. organizuojant ėminių antigeno testams atlikti paėmimą klasėse arba mokykloje 

kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinti saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos 

higienos sąlygų laikymąsi naudojant šias priemones: 

• asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines); 

• rankų antiseptiką; 

• stalą priemonėms pasidėti; 

• vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti; 

• neperšlampamus maišus užterštoms medicininėms atliekoms; 

• antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, reikalingas 

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

• paruošiama vieta, kurioje planuojama atlikti antigeno testą, patikrinama, ar 

nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošti antigeno 

testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje; 

4.6. prižiūrimi ir prireikus konsultuojami mokiniai antigeno testų atlikimo metu; 

4.7. mokyklos vadovo nustatyta tvarka žymimi duomenys apie antigeno testų 

rezultatus. 

5.  Atliekant antigeno testą būtina laikytis šių savikontrolės taisyklių; 

5.1. mokiniui ar atsakingam mokyklos darbuotojui – atidžiai perskaityti antigeno testo 

instrukciją; 

5.2. mokiniui – atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine 

priemone; 

5.3. mokiniui – paimti ėminį, atsakingam mokyklos darbuotojui – įvertinti testo 

rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 

5.4. mokiniui, esant poreikiui padedant atsakingam mokyklos darbuotojui – saugiai 

supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į tam skirtą 

neperšlampamą maišą bei atlikti rankų higieną. 

6.  Nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, informuoti mokinių iki 16 metų 

atstovus pagal įstatymą ir rekomenduoti registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į 

mobiliuosius elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba 

Karštosios linijos telefonu 1808; 

6.1. neatlikus patvirtinamojo PGR tyrimo - mokinys saviizoliuojasi remiantis 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Mokinių atstovams pagal įstatymą – apie patvirtinamojo PGR tyrimo, rezultatus 

informuoti atsakingą mokyklos darbuotoją (klasės vadovą). 

 

 

 

 

 


