
 
PATVIRTINTA 

Pandėlio gimnazijos direktoriaus  

2021 m. rugsėjo  8 d. 

įsakymu Nr. V-118 

 

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokinių testavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato mokinių testavimo metodus, eigą, rezultatų fiksavimo ir informacijos pateikimo 

tvarką. 

2. Aprašas parengtas 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“, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AV-894 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti 

testavimą Rokiškio rajono savivaldybėje esančiose ugdymo įstaigose“. 

3. Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių 

plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. 

4. Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje ar jį keičiančiame teisės akte nurodytas sąlygas. 

 

II SKYRIUS 

TESTAVIMO EIGA 

 

5. Gimnazija informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) apie testavimo metodus, jų tikslus, 

atlikimą. 

6. Priešmokyklinio ugdymo grupėje gali būti vykdomas aplinkos paviršių ėminių tyrimas 

SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu: 

6.1. Tėvai informuojami apie vykdomą paviršių testavimą ir jo rezultatus.  

6.2. Nustačius didelį virusinės RNR kiekį priešmokyklinės grupės  aplinkos paviršių 

ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie 

poreikį  pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) visiems konkrečios 

grupės vaikams ir (ar) namų ūkiams bei registraciją į mobilųjį punktą greitajam antigeno 

testui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos 

formą adresu www.1808.lt. 

7. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų mokiniams sudaromos sąlygos testuotis 

taikant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės 

tyrimas).  

7.1. Testuojami tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą arba patys (jei turi 16 metų) 

pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime. 

7.2. 5–8, I–Ivg klasių mokinių savikontrolės tyrimas vykdomas kas 3–5 dienas prižiūrint 

gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtiems atsakingiems gimnazijos darbuotojams. 

http://www.1808.lt/


7.3. Mokiniai testuojami vadovaujantis testų gamintojų parengta instrukcija, VSB 

specialistui organizavus gimnazijos darbuotojų, atsakingų už mokinių testavimą, praktinį 

apmokymą. 

7.4. Ėminį savikontrolės tyrimui paima pats mokinys, jei reikia, padeda paskirtas mokyklos 

darbuotojas. 

7.5. Pagal gamintojo nurodytas instrukcijas testo rezultatą įvertina ir pagal nustatytą formą 

rezultatų apskaitą vykdo paskirtas gimnazijos darbuotojas. 

7.6. Testavimo duomenys mokykloje saugomi ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po 

einamųjų mokslo metų pabaigos ir testavimo organizavimo ir vykdymo tikslais gali būti 

pateikti Visuomenės sveikatos biurui, Visuomenės sveikatos centrui, kitiems gavėjams 

tik teisės aktų nustatytais pagrindais. 

7.7. Laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų   informaciją apie savikontrolės 

tyrimo procesą ir rezultatus  jame dalyvaujantiems mokiniams, jų tėvams (globėjams) 

teikia klasių auklėtojos, gimnazijos vadovai. 

7.8. Jeigu gaunamas neigiamas savikontrolės tyrimo atsakymas, mokinys ar jo tėvai 

(globėjai) atskirai neinformuojami. Norėdami pasitikslinti testo atsakymą, jie gali patys 

kreiptis į klasės auklėtoją. 

7.9. Jeigu gaunamas teigiamas savikontrolės tyrimo atsakymas, mokinys nedelsiant yra  

izoliuojamas. 

7.10.  Izoliuojami ir didelės rizikos sąlytį turėję asmenys. Didelės rizikos sąlyčiu laikoma, 

jei su įtariamu užsikrėtusiuoju bendrauta ilgiau kaip 15 min. mažesniu nei 2 metrų 

atstumu, turėtas tiesioginis sąlytis su jo kūno skysčiais arba tiesioginis fizinis sąlytis 

(pvz., rankos spaudimas). 

7.11.  Po teigiamo antigeno testo nedelsiant informuojami mokinio tėvai, kurie turi pasiimti 

mokinį iš mokyklos ir  per 48 val. registruoti jį patvirtinamajam PGR tyrimui per 

Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 

adresu www.1808.lt. 

7.12.  Apie  patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus tėvai (globėjai) arba pats mokinys (-ė) , 

jei yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, privalo  pranešti klasės auklėtojui. 

7.13.  Gavus neigiamą PGR tyrimo atsakymą izoliacija nutraukiama tiek tyrimą atlikusiam 

mokiniui, tiek sąlytį su juo turėjusiems asmenims. 

7.14. Gavus teigiamą PGR tyrimo atsakymą dėl tolesnių veiksmų konsultuojamasi su 

Rokiškio NVSC ir Rokiškio VSB. Apie priimtus sprendimus informuojami su nustatytu 

COVID-19 atveju susiję asmenys. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Mokiniai (jei turi 16 metų) ar jų atstovai pagal įstatymą sprendimą testuotis gali bet kada 

atšaukti parašydami (-a) laisvos formos prašymą. 

9. Jei nustatyta testavimo organizavimo tvarka ar procesai būtų pakeisti dėl juos 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, gimnazija apie pakeitimus privalo informuoti 

mokinį ar jo tėvus (globėjus)  elektroniniu pranešimu sutikime nurodytu el. pašto adresu 

arba el.dienyne. 

____________________ 

 

 
 

http://www.1808.lt/

