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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

ĖMINIŲ PAĖMIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NUSTATYMO 

TYRIMUI ATLIKTI IR (AR) SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Ėminių paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimui atlikti 

ir (ar) savitestavimo organizavimo tvarkos aprašas nustato ėminių paėmimo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo tvarką 

greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais vaikams / mokiniams ir darbuotojams, kuriems pasireiškė 

peršalimo ligos simptomai (pakilo temperatūra, atsirado sloga ar užgulta noris, čiaudėjimas, gerklės 

skausmas ir paraudimas, galvos skausmas, silpnumas ir mieguistumas, bloga savijauta). 

 

 

II. ĖMINIŲ PAĖMIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

NUSTATYMO TYRIMUI ATLIKTI IR (AR) SAVITESTAVIMO 

ORGANIZAVIMO TVARKA GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO 

TESTAIS BEI TESTŲ IŠDAVIMO TVARKA 

 

 

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės biuras pagal Kaišiadorių r. Žaslių 

pagrindinės mokyklos poreikį išduoda savikontrolei greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. 

3. Mokiniams / vaikams ir darbuotojams, kuriems pasireiškė peršalimo ligos simptomai 

(pakilo temperatūra, atsirado sloga ar užgulta noris, čiaudėjimas, gerklės skausmas ir paraudimas, 

galvos skausmas, silpnumas ir mieguistumas, bloga savijauta) greituosius SARS-CoV-2 antigeno 

testus, išduoda visuomenės sveikatos specialistas arba jo nesant: 

2.1. mokiniams – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

2.2. darbuotojams – direktoriaus pavaduotojams ūkio reikalams; 

2.3. vaikams – grupės mokytojas. 

4. Testavimas greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais atliekamas tik vaikams / 

mokiniams, pateikusiems įstatyminio atstovo sutikimą (1 priedas). 

5. Greitieji SARGS-CoV-2 antigeno testai išduodami pasirašytinai. Už vaikų / mokinių 

testo išdavimą pasirašo asmuo, palydėjęs į testavimo patalpą (klasės vadovas, mokytojas, soc. 

pedagogas ir kt.).  

6. Vaikų / mokinių ir (ar) darbuotojų atliekamą ėminių paėmimą ligos nustatymo 

tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą prižiūri visuomenės sveikatos specialistas, jo nesant – 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui (mokinių), direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

reikalams (darbuotojų), grupės mokytojas (vaikų).  

7. Greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatai fiksuojami rezultatų fiksavimo 

lentelėje (2 priedas). 



8. Esant teigiamam greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo tyrimui, visuomenės sveikatos 

specialistas, jam nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar grupės mokytojas, informuoja 

vaiko / mokinio įstatyminį atstovą. Toks vaikas / mokinys ugdymo procese dalyvauti negali. 

Įstatyminiai atstovai privalo jį parvežti namo. 

9. Esant mokyklos darbuotojo teigiamam greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo tyrimui, 

privaloma palikti darbo vietą ir kreiptis į šeimos gydytoją.  

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

10. Su Ėminių paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimui 

atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo tvarkos aprašu vaikų / mokinių įstatyminiai atstovai bei 

darbuotojai supažindinami paskelbus jį viešai – interneto svetainėje, stenduose, išsiuntus el. paštu. 

11. Ėminių paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimui 

atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu.  

 

 

  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ėminių paėmimo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimui 

atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo 

tvarkos aprašo  

      1 priedas  

 

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS DALYVAUTI TESTAVIME 

 

2022 m. .........  mėn. ...... d. 

 

Aš, būdamas įstatyminiu atstovu, sutinku / nesutinku (pažymėti), jog mano atstovaujamam 

............. kl. (grupės) mokiniui (ugdytiniui) .............................................................................., pajutus  

(vardas, pavardė) 

COVID-19 ligos  požymius, ugdymo įstaigoje būtų atliktas savikontrolės antigeno testas. 

 

 Ėminys tyrimui bus imamas sau savarankiškai, prieš tai visuomenės sveikatos specialistui 

instruktavus kaip imti ėminius tyrimui, ir prižiūrint jam arba atsakingam mokyklos 

darbuotojui.  

 Supratau, kad norėdamas (-a) atšaukti sutikimą dalyvauti testavime, raštu turiu apie tai 

informuoti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. 

 Supratau, kad dalyvavimas testavime yra savanoriškas. 

 

 

...........................................    ............................. 

          (vardas pavardė)                                        (parašas) 



Ėminių paėmimo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) nustatymo 

tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo 

organizavimo tvarkos aprašo  

                 2 priedas  

 

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

 

 

TESTAVIMO SAVIKONTROLĖS BŪDU GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO  

TESTAIS REZULTATŲ FIKSAVIMO LENTELĖ 

 

 

Klasė / grupė / pareigos  Vardas, pavardė  Telefono numeris  Testo atlikimo data  Testo rezultatas  Testavimo priežiūrą 

vykdęs asmuo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


