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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, 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“ (toliau –

Sprendimas):

1. P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (toliau – VSB)

organizuoti mokinių testavimą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

programas bei pirminį profesinį mokymą (toliau – ugdymo įstaigos), kurios sutinka dalyvauti

testavime.

2. N u s t a t a u, kad testavime dalyvauti sutinkančiose ugdymo įstaigose:

2.1. vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vykdoma

savikontrolė greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – antigeno testas), kuriems naudojami

seilių ėminiai Sprendime nurodyta tvarka ir terminais;

2.2. vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį

mokymą, vykdoma savikontrolė antigeno testais iš nosies landos;

2.3. savikontrolės tyrimas ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio

ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, vykdomas ugdymo įstaigoje arba namuose.

Kiekviena ugdymo įstaiga renkasi vieną iš tyrimų atlikimo būdų (ugdymo įstaigoje ar namuose):

2.3.1. ugdymo įstaigai pasirinkus tyrimus vykdyti ugdymo įstaigoje, jie atliekami šiais etapais:

2.3.1.1 mokiniai antigeno testus ima savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos instruktuoja VSB

specialistas ir vėliau prižiūri atsakingas ugdymo įstaigos paskirtas asmuo;
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2.3.1.2. antigeno testus atlieka, rezultatus vertina ir interpretuoja mokiniai savarankiškai,

padedant atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui, arba atsakingas ugdymo įstaigos paskirtas

asmuo, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

2.3.1.3. antigeno testų rezultatus fiksuoja atsakingas ugdymo įstaigos paskirtas asmuo pagal

ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką;

2.3.2. ugdymo įstaigai pasirinkus tyrimus vykdyti namuose, jie atliekami šiais etapais:

2.3.2.1. mokiniams išduodamas reikalingas kiekis antigeno testų (ne daugiau kaip savaitei);

2.3.2.2. tais atvejais, kai pagal nustatytą grafiką testavimas antigenų testais turi būti atliekamas

savaitgalį, rekomenduojama jį atlikti paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą;

2.3.2.3. mokinys apie teigiamą rezultatą turi pranešti atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui,

kuris turi užtikrinti rezultatų fiksavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. S k i r i u VSB būti atsakingą už ugdymo įstaigos (-ų) atstovų instruktavimą ir (ar)

konsultavimą dėl testų atlikimo. 

4 . P a v e d u Skaistei Kalvinskaitei, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus specialistei:

4.1. koordinuoti testavimo ugdymo įstaigose procesą savivaldybėje;

4.2. bendradarbiaujant su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija,

organizuoti ugdymo įstaigų aprūpinimą (pagal pateiktą poreikį) greitaisiais antigeno testais,

asmeninėmis apsaugos ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos testavimui atlikti.

5. Į g a l i o j u  ugdymo įstaigų vadovus:

5.1. koordinuoti testavimo ugdymo įstaigose procesą, užtikrinant testavimo etapų, nurodytų

Sprendimo 2 punkte, įgyvendinimą;

5.2. kiekvienai klasei, grupei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime, paskirti už

organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudoti atsakingą ugdymo įstaigos darbuotoją;

5.3. prieš pradedant vykdyti testavimą, informuoti kiekvienos grupės ar klasės bendruomenę

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

asmens duomenų tvarkymą;

5.4. prieš vykdant savikontrolės tyrimą, būtina gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių

nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus dėl dalyvavimo tyrime;

5.5. užtikrinti reguliarų testavime dalyvaujančios ugdymo įstaigos mokinių atstovų pagal

įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus

rezultatus, prireikus kitos su testavimu susijusios informacijos teikimą;

5.6. pagal poreikį su Skaiste Kalvinskaite, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus specialiste, derinti testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus, spręsti

aprūpinimo testavimams reikalingomis priemonėmis ir kitus klausimus.
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6. N u r o d a u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyriui teikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu informaciją

apie testavimo eigą ir (ar) rezultatus.

7. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

savivaldybės gydytojai Danguolei Miliauskaitei.

8. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. V1E-1327 ,,Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir

vykdyti testavimą savikontrolės greitaisiais SARS-COV-2 antigeno testais ir aplinkos paviršių

SARS-COV-2 (2019-NCOV) RMR tikralaikės PGR metodu Kaišiadorių rajono savivaldybės

ugdymo įstaigose“.

9. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

Administracijos direktorė Vaida Babeckienė

Parengė

Danguolė Miliauskaitė

2022-03-03
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