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NERINGOS GIMNAZIJA 

 

TESTAVIMO GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS ORGANIZAVIMAS, 

KOORDINAVIMAS IR VYKDYMAS   
 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  Ši tvarka parengta  vadovaujantis 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“ įpareigojanti Neringos 

gimnaziją organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais greitaisiais 

SARS-CoV-2 antigeno testais, galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. 

  

II. TESTAVIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

1. Neringos gimnazijos mokiniai savarankiškai imasi ėminius antigeno testams atlikti prižiūrimi 

atsakingų gimnazijos darbuotojų  (klasės mokytojo, visuomenės sveikatos specialisto);    

1.1. Greituosius antigeno testus atlieka, rezultatus vertina ir interpretuoja mokiniai savarankiškai, 

padedant pamokos mokytojui; 

1.2. Antigeno testų rezultatus pamokos mokytojas fiksuoja ugdymo įstaigos vadovo patvirtintoje 

testavimo lentelėje ( priedas); 

1.3. Tais atvejais, kai organizuojamas savikontrolės tyrimas yra savaitgalį, mokiniams išduodama 

po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kuris atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo 

procesą. Organizuojant savikontrolės tyrimą šiuo būdu pamokos mokytojas įvertina iš namų atsinešto 

greitojo antigeno testo rezultatą ir fiksuoja testavimo lentelėje. Jei mokinys neatsineša atlikto greitojo 

antigeno testo, pamokos mokytojas užtikrina, kad mokinys testą atliktų pamokos metu. 

2. Gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, 

informuojamas klasės auklėtojas ir visuomenės sveikatos specialistas. Mokinio tėvams/globėjams 

primenama apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teigiamą rezultatą 

gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR 

nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) per Karštosios linijos sistemą telefonu 

1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Teigiamą rezultatą gavusiam 

mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo 

rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas: 

2.1. Patvirtinus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį taikomos 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 taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu 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“. 

2.2. Gavus teigiamą antigeno testo rezultatą / patvirtinus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejį, sąlytį turėję mokiniai nesiizoliuoja, tačiau tą laikotarpį testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno 

testais kas dvi dienas, o nesutikę testuotis izoliuojasi pagal galiojančias izoliacijos taisykles. 

2.3. Sąlytį turėję mokiniai, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikoma tvarka, 10 dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti 

neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos/ klasės/grupės 

vaikai, taip pat tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, 

rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie 

asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių. 

3. Vykdant savikontrolės tyrimą gimnazijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo žymi Mokinių 

registre pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programą ugdomus 

mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime (kaupinių PGR tyrimų atveju – nurodant 

kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnio mokinio telefono numerį), o atšaukus 

sutikimą, žymėjimą panaikinti: 

3.1. Savikontrolės tyrimas vykdomas tik gavus pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų 

amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime.   

3.2. Neringos gimnazijoje savikontrolės tyrimai atliekami pirmadieniais ir ketvirtadieniais pirmos 

pamokos metu arba vertinamas po savaitgalio iš namų atsineštas testas ir pamokos mokytojo fiksuojamas 

testo rezultatas testavimo lentelėje. 

3.3. Mokiniai testuojasi prie stalo klasėje, kurioje užtikrinama galimybė nusiplauti/  

nusidezinfekuoti rankas, pasinaudoti popieriniais rankšluosčiais/ servetėlėmis ir kitomis reikalingomis 

priemonėmis, o susidariusias atliekas po  antigeno testo ėminių paėmimo tvarkingai išmeta į šiukšlinę su 

neperšlampančiu maišu. 

  4. Mokiniui/ugdytiniui, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos požymiai, bus atskirtas nuo klasės/ grupės, apie jo sveikatos būklę nedelsiant bus pranešama 

tėvams/globėjams, kad pasiimtų mokinį / vaiką iš ugdymo įstaigos. Tokiu atveju rekomenduosime 

užregistruoti ištyrimui dėl galimos Covid19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant 

elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt  . Mokiniams dėl ligos negalintiems lankyti pamokų, 

sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu. Esant teigiamam greitąjam antigeno mokinio/ugdytinio 

atstovams neužsiregistravus 1808.lt  tikralaikiam PGR tyrimui, mokinys/ugdytinis 10 dienų negalės lankyti 

gimnazijos/darželio.  

 Pasireiškus užkrečiamos ligos simptomams, prašoma neleisti mokinių/ugdytinių į ugdymo įstaigą 

ir apie tai informuoti klasės/grupės auklėtoją. 

5.  Neringos gimnazijos personalui, turėjusiam didelės rizikos kontaktą įstaigoje, rekomenduojama 

testuotis. Jaučiant simptomus rekomenduojama registruotis tel. 1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo 

atlikimui. 

 
_______________________ 

 

 

http://www.1808.lt/


 

Priedas 

 

MOKINIŲ TYRIMŲ SAVIKONTROLEI SKIRTAIS GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO 

TESTAIS REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Klasė ________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Testo atlikimo 

data 

Testo rezultatas Pastabos 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

Žurnalą užpildė: _________________________________________________________ 

 

Teigiamas :  _______ 

Neigiamas:   _______ 


