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KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ 

TESTAVIMO TVARKA 
 
 

I  SKYRIUS 
 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos mokinių testavimas organizuojamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-08-24 sprendimu Nr. V-1927 „Dėl 

pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-30 įsakymu Nr.AD1-1010 „Dėl pavedimo 

organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“. 

 2. Klaipėdos Maksimo Gorkio p r o g i m n a z i j o s  mokinių testavimo tvarkos (toliau – 

Tvarkos) tikslas  – užtikrinti sklandų mokinių testavimą progimnazijos patalpose. 

 

I I  SKYRIUS 

MOKINIŲ TESTAVIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE 

 

 3. Savikontrolės tyrimo progimnazijoje etapai: 

 3.1. prieš pradedant vykdyti testavimą progimnazijoje. 

 3.1.1. klasės vadovai informuoja mokinius ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, 

asmens duomenų tvarkymą: 

 3.1.2. jaunesnių nei 16 metų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo sutikimą 

dėl dalyvavimo tyrime. Vyresni nei 16 metų mokiniai sutikimus dėl dalyvavimo tyrime pasirašo 

patys. 

 3.2. mokiniai ėminius antigeno testais ima savarankiškai, prieš tai susipažinus su 

instrukciją ir/ar instruktavus visuomenės sveikatos specialistui; 

 3.3. mokinių savikontrolės tyrimo procesą prižiūri atsakingi darbuotojai, paskirti 

progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

 3.4. jaunesni nei 16 metų mokiniai antigeno testus atlieka, rezultatus vertina ir 

interpretuoja savarankiškai, padedant atsakingam darbuotojui; 

 3.5. atsakingi darbuotojai fiksuoja antigeno testų rezultatus po kiekvieno testavimo 

pagal nustatytą formą; 

 3.6. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronoviruso 

infekcijos) atvejį, progimnazija apie tai praneša visuomenės sveikatos specialistui, kuris 

informuoja mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos 

(koronoviruso infekcijos) teigiamą rezultatą bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam 

PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos 

formą adresu www.1808.lt; 

 3.7. Atsisakius atlikti PGR testą, mokinys privalo izoliuotis . 

 4. Savikontrolės tyrimo vykdymas: 

http://www.1808.lt/


 4.1. mokinių testavimas progimnazijoje atliekamas savikontrolės tyrimo metodu kas 3-5 

dienas pagal sudarytą grafiką; 

 4.2. mokinių testavimui paskirta patalpa – kabinetas 126; 

 4.3. testavimo patalpoje naudojamos priemonės: vienkartinės medicininės kaukės ir 

pirštinės, rankų antiseptikas, stalas priemonėms pasidėti, vienkartinės servetėlės, skirtos nosies 

sekretui išpusti, uždaromas konteineris su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms 

atliekoms, antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius; 

 4.4. prieš testavimą 126 kabinetas paruošiamas: išvalomas, išdžiovinami paviršiai, ant kurių 

bus padėti mokinių testavimo rinkiniai; 

 4.5. prieš pradedant testavimą patikrinama, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei 

pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošiamas antigeno testas naudojimui kaip nurodyta 

instrukcijoje; 

 4.6. mokiniai, prižiūrint atsakingam darbuotojui (jaunesni nei 16 metų mokiniai – 

padedant atsakingam darbuotojui): 

 4.6.1. atidžiai perskaito antigeno testo instrukciją; 

 4.6.2. atlieka rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone;  

 4.6.3. paima ėminį; 

 4.7. atsakingas darbuotojas įvertina mokinio testo rezultatą pagal gamintojo 

nurodytas instrukcijas ir jį fiksuoja, saugiai supakuoja panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į 

atskirą maišelį, jį išmeta į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atlieka rankų higieną. 

5.  Asmenys, kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

ugdymo įstaigoje, izoliuojami vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (pridedama). 

 

V  SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 6. Progimnazija užtikrina asmens duomenų saugumą, konfidencialumą, saugojimą 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. 

 7. Su Tvarka atsakingi darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Mokinius, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) su Tvarka supažindina klasių auklėtojai. 

 8. Tvarka skelbiama progimnazijos interneto svetainėje. 

 

____________________________ 



Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 

 mokinių testavimo tvarkos 

 priedas 

 

 

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS ALGORITMAS 

 

Ugdymo tipas  Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos 

Ikimokyklinis 

ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejis 

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta 

Taisyklėse nustatyta tvarka; 

3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese. 

Simptominiai asmenys 

nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR 

tyrimas. 

Pradinis, 

pagrindinis, 

vidurinis 

ugdymas 

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejis arba asmenys, esantys teigiamame 

kaupinyje (iki individualaus PGR tyrimo 

atsakymo arba 10 d.) 

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta 

Taisyklėse nustatyta tvarka; 

3. neizoliuojami vakcinuoti / persirgę 

ugdytiniai* 

4. kiti ugdytiniai: 

3.1. neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi 

savikontrolės greitaisiais antigeno testais 

(GAT):  

GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT 

po 48 val.  

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma 

išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).  Jeigu 

asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis 

testas užskaitomas, kaip pirmas testas 

algoritme.  Testavimo algoritmas galioja ne 

ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos. 

ARBA 

3.2.  taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse 

nustatyta tvarka, jei asmuo nesitestuoja 

Simptominiai asmenys 

nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR 

tyrimas. 

Sąlytį turėję asmenys, 

dalyvaujantys ugdymo 

procese, kuriems taikomas 

testavimo algoritmas, 10 dienų 

nuo paskutinės sąlyčio su 

sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) 

dienos negali dalyvauti 

neformaliojo švietimo ar 

kitose veiklose, jei jose 

dalyvauja kitos ugdymo 

įstaigos vaikai, taip pat 

tokiems asmenims 

nerekomenduojama 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. 

 

__________________________ 


