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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TESTAVIMOSI 

SAVIKONTROLĖS GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbuotojų 

testavimosi savikontrolės greitaisiais antigeno testais tvarkos aprašas nustato Mokyklos darbuotojų, 

norinčių testuotis  savikontrolės greitaisiais antigeno testais, testavimosi bei testų išdavimo tvarką. 

 

 

II. DARBUOTOJŲ, NORINČIŲ TESTUOTIS SAVIKONTROLĖS GREITAISIAIS 

ANTIGENO TESTAIS, TESTAVIMOSI IR TESTŲ IŠDAVIMO TVARKA 

 

 

2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Savivaldybės gydytojui 

pateikia savikontrolės greitųjų antigeno testų darbuotojams poreikį.  

3. Savikontrolės greituosius antigeno testus Mokyklai išduoda Kaišiadorių visuomenės 

sveikatos biuras. 

4. Savikontrolės greituosius antigeno testus Mokyklos darbuotojams, norintiems 

testuotis, išduoda direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams.  

5. Darbuotojui, norinčiam testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais, į savaitę 

išduodami 2 testai.  

6. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams veda išduodamų 

savikontrolės greitųjų antigenų testų darbuotojams apskaitą apskaitos žurnale (priedas).  

7. Išduodamų savikontrolės greitųjų antigeno testų darbuotojams apskaitos žurnale 

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams žymi testo išdavimo datą, testo atlikimo 

datą bei testo rezultatą.  

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

8. Su Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos darbuotojų testavimosi savikontrolės 

greitaisiais antigeno testais tvarkos aprašu darbuotojai supažindinami paskelbus jį viešai – interneto 

svetainėje, stenduose, išsiuntus el. paštu. 

9. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos darbuotojų testavimosi savikontrolės 

greitaisiais antigeno testais tvarkos aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu.  

 

 

  

________________________ 



Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos  

darbuotojų testavimosi savikontrolės  

greitaisiais antigeno testais tvarkos aprašo 

priedas 

 

IŠDUODAMŲ SAVIKONTROLĖS GREITŲJŲ ANTIGENŲ TESTŲ DARBUOTOJAMS APSKAITOS ŽURNALAS 
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„–“ neigiamas 
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