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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ TESTAVIMO COVID-19 LIGOS 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ĮTARIMO AR DIAGNOZĖS VYKDYMO TVARKA 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau - Lopšelis-

darželis), kuris sutinka dalyvauti testavime, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) testavimo 

organizavimą, koordinavimą ir vykdymą. 

2. Lopšelyje-darželyje ugdomiems mokiniams (toliau - mokiniai), norintiems testuotis 

ugdymo įstaigų darbuotojams (toliau - ugdymo įstaigų darbuotojai), išskyrus mokinius ir ugdymo 

įstaigų darbuotojus, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

diagnozuota atlikus PGR testą, dalyvauti profilaktiniame testavime teigiamo patvirtinamojo tyrimo 

atveju, kai yra taikomos Izoliacijos taisyklių nustatyta tvarka ir dažnumu. 

3. Testavimą, greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau - tyrimas), vykdyti ugdymo 

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizavimą, kai mokykloje 

organizuojamas rekomenduojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio su asmeniu, 

kuriam patvirtinta COVID-19 liga, ar mokiniui ar ugdymo įstaigos darbuotojui nustačius 

teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą (esant COVID-19 ligos įtarimui).  

4. Testavimą vykdyti: 

4.1. Lopšelyje-darželyje kai gaunamas teigiamas savikontrolės tyrimo rezultatas ar kai 

ugdymo įstaigoje patiriamas sąlytis su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) - savikontrolės tyrimas iškart po teigiamo COVID-19 ligos atvejo arba teigiamo 

savikontrolės tyrimo rezultato nustatymo, vėliau po 48 / 72 val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią 

darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. 

laikotarpiu, šis testas įskaitomas kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau 

nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos. 

4.2. Asmuo, dėl kurio duodamas sutikimas – jaunesnis (-ė) nei 16 metų mokinys (-ė), kurį 

(-ią) atstovauja jo (jos) įstatyminis atstovas. 

5. Savikontrolės tyrimą organizuoti: 

5.1. Lopšelyje-darželyje šiais etapais: 

5.1.1. antigeno testus mokiniui atlikti savarankiškai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos 

paskirtam asmeniui: 

5.1.2. visuomenės sveikatos specialistė Sofija Sendienė, tel.: 864864224, 

          direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Jakienė tel.: 867207881; 

5.1.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui   

COVID-19 ligos testavimo rezultatų lentelėje (priedas Nr. 1). 

6. Savivaldybės administracijos koordinatorius užtikrina: 

6.1. kad ugdymo įstaigų ir Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos 

priežiūrą ugdymo įstaigoje, vadovai priimtų bendrus sprendimus, reikalingus testavimui vykdyti 

ugdymo įstaigoje; 

6.2. bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuro vadovu aprūpinti ugdymo įstaigas 

asmens apsaugos ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos atlikti testavimą; 



6.3. organizuoti reikalingų priemonių perdavimą ugdymo įstaigai; 

7. Lopšelio-darželio direktorius: 

7.1. prieš pradedant vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje informuoti kiekvienos grupės 

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

rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant testavimą, gauti pasirašytus mokinių 

atstovų sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo testavime (priedas Nr. 2).  

7.2. nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkius (du ir daugiau 

tarpusavyje susijusius patvirtintus atvejus arba pasikeitus aplinkybėms), nedelsiant teikti informaciją 

el. paštu Nacionalinės visuomenės sveikatos centrui Klaipėdos departamentui Šilutės skyriui pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ 1 priede nustatytą formą; 

7.3. pagal poreikį su Savivaldybės administracijos koordinatoriumi derinti testavimo 

ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus, spręsti aprūpinimo priemonėmis ir kitus klausimus; 

7.4. užtikrinti 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. 

8. Visuomenės sveikatos specialistas: 

7.1. bendradarbiauja ir pagal poreikį derina testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo 

veiksmus su Visuomenės sveikatos biuro bei ugdymo įstaigos vadovu; 

7.2. yra atsakingas, kai vykdomas tyrimas: 

7.2.1. testavimo vietoje naudoti 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.); 

7.2.2. paruošti vietą, kurioje planuojama atlikti antigeno testą - išvalyti, išdžiovinti paviršius, 

ant kurių bus padėtas mokinio testavimo rinkinys; 

7.2.3. prieš pradedant testavimą patikrinti, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar 

pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošti antigeno testą naudoti kaip nurodyta naudojimo 

instrukcijoje; 

7.2.4. užtikrinti, kad mokiniai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui: atliktų 

rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 

7.2.5. prižiūrėti ir prireikus konsultuoti mokinius antigeno testų atlikimo metu. 

 

_________________________ 

 
 


