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TYRIMO KAUPINIAIS 
PROCESAS 



Kaip vykdomas tyrimas? 

■ Tyrimas vykdomas dviem etapais.  

■ Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams 

bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams ir jų namų  ūkiams. Tyrimas 

atliekamas mobiliame punkte.  

■ Antruoju etapu, po 4–7 dienų, tyrimas atliekamas mokykloje, jame dalyvauja tik mokiniai 

ir, kontaktiniu būdu dirbantys, darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas 

kartojamas periodiškai, tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą 

su mokiniais. 



Kas yra namų ūkis? 
■ Mokinys ar darbuotojas ir kartu gyvenantys jo šeimos nariai. 



Ką reiškia tyrimas kaupinių metodu? 

■ Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 5 ėminių toje 

pačioje virusologinėje terpėje. Taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis 

įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm. 



Kuo kaupinių metodu atliekamas tyrimas skiriasi nuo 
įprastai atliekamo tyrimo iš nosiaryklės 
mobiliuosiuose punktuose? 

■ Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 

1,5–2 cm) kiekvienam namų ūkio nariui, kurių ėminiai grupuojami viename 

mėgintuvėlyje.  

■ Standartinis PGR tyrimas yra atliekamas vienam asmeniui imant mėginį iš 

nosiaryklės (giliau nei nosies landos), dedant paimtą mėginį į individualų, asmeniui 

skirtą, mėgintuvėlį. 



Kaip registruotis į tyrimą kaupinių metodu? 

■ Sutinkantys testuotis namų ūkio asmenų duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, 

telefonas) yra pateikiami ugdymo įstaigai. Visi asmenys yra užregistruojami ir gauna tai 

patvirtinančią trumpąją žinutę. Tyrimo atsakymai taip pat siunčiami trumpąja telefono 

žinute. 

■ Jei namų ūkio tyrimo atsakymas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas kaupinio 

nariui užsiregistruoti standartiniam testui atlikti. Tokiu atveju kviečiama registruotis 

www.1808.lt elektroniniu būdu arba telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui. 

 



Kaip sužinoti kada atvykti atlikti tyrimą? 

■ Kiekvienas namų ūkio narys nurodytu telefonu gaus SMS žinutę apie tyrimo atlikimo 

datą ir valandą. Kiekvienam namų ūkiui iš anksto skiriamas individualus tyrimo 

atlikimo laikas. 



Ar galiu rinktis testo atlikimo laiką? Kas bus, jei 
negalėsiu atvykti paskirtu laiku? 

■ Raginama atvykti nurodytu laiku. Atsiradus nenumatytoms ir itin sudėtingoms 

situacijoms, galima atvykti kitu, nei trumpojoje žinutėje nurodyta, laiku, tačiau tokiu 

atveju gali tekti palaukti eilėje. Kitomis dienomis testuotis nebus galima – reikės 

derinti atskirai. 



Ar visi vieno namų ūkio nariai turi atvykti atlikti tyrimo 
į mobilųjį punktą vienu metu? 

■ Taip. 



KONTAKTINIO 
UGDYMO PROCESAS 



Ar sugrįžimas savanoriškas, ar privalomas visiems? 
Ar kaupinio tyrimas prieš grįžtant privalomas, ar tik 
rekomenduojamas? 

■ Grįžimas į kontaktinį ugdymą tik savanoriškas ir rekomenduojamas.  

■ Tam, kad pradėti mokytis kontaktiniu būdu mokykloje, mokinio tėvai / globėjai turės 

pasirašyti sutikimą atlikti tyrimą bei sutikti, kad mokiniai toliau kas 4–7 d. atliktų 

tyrimus mokykloje. 



Ar galės į kontaktinį ugdymą grįžti tie mokiniai, kurių 
tėvai / globėjai nesutinka, kad vaikai būtų 
testuojami? 

■ Negalės.  

■ Nesitestuojančių namų ūkių vaikai tęs ugdymą nuotoliniu būdu.  

■ Taip pat nuotolinis ugdymas bus organizuojamas ir sergantiems vaikams. 



Jei mokyklos darbuotojas atsisakys atlikti namų ūkio 
tyrimą, ar galės dirbti ugdymo įstaigoje? 

■ Ne, negalės.  

■ Taip siekiama išvengti bent menkiausios rizikos. 



Jei tėvai persigalvoja, ar galima atsisakyti vaiką 
mokyti kontaktiniu būdu? 
■ Taip, jei šeima persigalvotų, gali parašyti prašymą ir vaiką vėl grąžinti mokytis per 

nuotolį. 



Kaip mokykloje turės būti organizuojamas kontaktinis 
ugdymas? 
■ Kontaktinis ugdymas turi būti organizuojamas klasės principu, griežtai laikantis visų 

saugumo reikalavimų: reguliuojant srautus, laikantis visų higienos reikalavimų, 

nerengiant bendrų kelių klasių veiklų, saugiai organizuojant vaikų maitinimą ir 

poilsio laiką. 



Ar vaikai mokykloje privalės dėvėti kaukes? 

■ Klasės nariams priėmus sprendimą, kaukės gali būti nedėvimos klasėje, jei jos 

mokiniai yra periodiškai testuojami. 



Ar galima hibridinis mokymas? 
■ Hibridinis mokymas priklauso nuo mokyklos pasirengimo.  

■ Hibridinis mokymasis yra didelis iššūkis mokytojams, ne visi gali turėti tam pritaikytą 

įrangą. 

■ Hibridinis mokymas – tai mokymas, kuomet lygiagrečiai derinami skirtingi mokymo 

būdai, t.y. kai per pamoką dalis mokinių mokosi kontaktiniu būdu mokykloje, o kita 

dalis – per nuotolį. 

 



DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI KLAUSIMAI 



Kas suteikė teisę atlikti tyrimą kaupinių metodu? 
■ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suteikė galimybę organizuoti ir 

koordinuoti savanorišką profilaktinį mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų, galinčių 

turėti kontaktą su mokiniais, kaupinių tyrimą, kai ėminiai grupuojami toje pačioje 

virusologinėje terpėje. 



Kas pateikė rekomendacijas, kaip atlikti tyrimą 
kaupinių metodu? 
■ Nepriklausomų ekspertų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 



Kas gali dalyvauti tyrime? 
■ Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, ir jų namų ūkių 

(kartu gyvenančių asmenų) nariai bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantys 

darbuotojai ir jų namų ūkių nariai. 



Kam nereikia / negalima testuotis? 
■ Kaupinių PGR tyrimų neatlikti asmenims: 

■  kuriems prieš mažiau nei 90 dienų iki kaupinių PGR tyrimo atlikimo dienos PGR 

tyrimu arba greituoju SARS-CoV-2 antigeno testu buvo patvirtinta COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija),  

■ kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą , 

■ kurie yra paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną 

skiepijimo schemą. 



Ar, tiriant namų ūkio asmenis, reikia įtraukti tą, kuris yra persirgęs 
koronavirusu mažiau nei prieš 90 dienų? Pavyzdžiui, jei vienas tėvų 
sirgo koronavirusu mažiau nei prieš 90 d., o kiti namų ūkio asmenys 
ne? 

■ Jei namų ūkyje yra asmuo, sirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 90 dienų, jam 

testuotis nereikia, visi kiti asmenys turi testą atlikti. 



Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 90 
dienų, ar jis bei jo namų ūkis turi atlikti tyrimą kaupinių 
metodu? 
■ Ne, neturi atlikti nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai. 

Ar tyrimo atlikimas mokamas? 

■ Ne, nemokamas. 

Ar tyrimas kaupinių metodu yra patikimas? Ir koks yra jo 
tikslumas? 

■ Patikimas. Tikslumas 94 procentai. 



Jei vaikas reguliariai bendrauja su močiute arba 
seneliu, ar jai / jam taip pat reikės atlikti testą? 
■ Burbulą sudarantys kontaktai testuotis gali, bet neprivalo. 



Jei vaiko šeima negyvena kartu, o vaikas gyvena 
keletą dienų su tėčiu, keletą dienų su mama, – ar 
abiem namų ūkiams reikia atlikti tyrimą? 
■ Pageidautina, kad asmenys atvyktų visi kaip vienas namų ūkis.  

■ Jei nėra galimybių, gali atvykti kaip du skirtingi namų ūkiai, tokiu atveju vaikas turės 

atvykti tik su vieno namų ūkio asmenimis, kitas namų ūkis atvyktų atskirai ir be 

vaiko.  

■ Jei bent vieno iš šių namų ūkių tyrimo, atlikto kaupinių metodu, atsakymas bus 

teigiamas, tai abu namų ūkiai turės atvykti pakartotinai atlikti PGR tyrimą (iš 

nosiaryklės). 



Ar privalo tyrimą atlikti visi namų ūkio nariai, ar gali, 
pavyzdžiui, trys iš penkių? 
■ Raginama testuotis visą šeimą iki 5 narių (įskaitant mokinį, mokyklos darbuotoją). 

Jei namų ūkį sudaro 2 nariai, turi testuotis 2 asmenys.  Optimalus kaupinio skaičius 

yra 3–5 mėginiai viename kaupinyje. Kuo daugiau šeimos narių testuosis, tuo 

tikslesnė ligos diagnostika šeimoje (testo pagalba išskiriami ir besimptomiai atvejai). 



Ar tyrimas vienkartinis? 
■ Tyrimas nėra vienkartinis.  

■ Mokinių, mokyklos darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, ir jų namų ūkių 

narių pirmas tyrimas atliekamas mobiliajame punkte.  

■ Jei visų tiriamųjų tyrimo rezultatai bus neigiami, mokiniai galės saugiai sugrįžti į klases, 

darbuotojai dirbti ugdymo įstaigoje kontaktiniu būdu.  

■ Vėliau ugdymo įstaigoje kas 4–7 dienas bus atliekamas tęstinis periodinis profilaktinis 

tik mokinių ir mokyklos darbuotojų tyrimas, užtikrinant tolesnį saugų mokymąsi ugdymo 

įstaigoje. 



Kas bus, jei mokinių ar darbuotojų kaupinio tyrimo 
rezultatas bus teigiamas? 

■ Visi kaupinį sudarantys asmenys turės izoliuotis ir nedelsiant registruotis atlikti 

profilaktinį PGR tyrimą iš nosiaryklės, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo neserga. 



Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčio vaiko tyrimo 
rezultatas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai 
klasei? 
■ Taip. 14 dienų izoliacija privaloma turėjus didelės rizikos kontaktų, 10 dienų – kitais 

atvejais. Izoliacijos trukmė gali kisti – Vyriausybėje ir ekspertų taryboje vyksta 

diskusijos, kaip terminą sutrumpinti. 



Kas bus, jei vienas kaupinių bus teigiamas? Ar turės 
karantinuotis klasė, klasės mokinių šeimos? Jei taip – 
kiek laiko? 
■ Jei viename klasės kaupinių bus aptiktas virusas, bus testuojami visi į tą kaupinį 

patekę vaikai atskirai, kad būtų nustatytas sergantis.  

■ Visa klasė turės izoliuotis 14 dienų ir mokysis nuotoliniu būdu.  

■ Po to grįš atgal į mokyklą ir bus toliau testuojami kaupinių metodu. Susirgusiam 

koronavirusu mokiniui ir jo šeimai bus taikoma 10–14 dienų izoliacija. 



Ar tyrimo metu negalima užsikrėsti? 
■ Ne, tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų. 



Ar vaikas gali atsisakyti mokykloje testuotis? 

■ Gali, tačiau testą atlikti rekomenduojama, nes tik tokiu atveju bus galima užtikrinti 

saugią aplinką mokykloje. Jei vaikas atsisakys ir klasėje bus patvirtintas virusas, 

tyrimo neatlikęs vaikas taip pat privalės izoliuotis. 



Ar gali šeima vaiką į mokyklą pradėti leisti vėliau, ne 
kartu su daugeliu kontaktinį ugdymą pradedančių 
mokinių? 
■ Prie mokymosi kontaktiniu būdu įmanoma prisijungti vėliau, tačiau tai gali užtrukti. 

Tik pasirašius sutikimą testuotis ir mokytis kontaktiniu būdu, visam namų ūkiui 

atlikus testą ir gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti prie kontaktinio mokymo. 



KAUPINIŲ METODO 
TESTAVIMO VAIZDO ĮRAŠAI 

■ https://www.youtube.com/watch?v=c5Msgglg9Ak 

■ https://www.youtube.com/watch?v=J_SnKKwFQuU&feature=emb_title 
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