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įsakymu Nr. (1.3)-V1-58 
 

PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SAVANORIŠKO 
TESTAVIMO   GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS ORGANIZAVIMO, 

KOORDINAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. V-1021 

,,dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais“  

n u r o d a u 

1.. Savikontrolės tyrimą mokykloje organizuoti šiais etapais: 

1.1. jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovai pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresni 

mokiniai informuojami apie savikontrolės tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų 

tvarkymą ir, sutikę dalyvauti savikontrolės tyrime, pasirašo sutikimus atsakingi klasių auklėtojai; 

1.2. grįžus į ugdymo procesą, kai mokomasi kontaktiniu būdu klasėse, mokiniai atlieka 

antigeno testą mokykloje kas 4-5 dienas. 

2. Antigeno testų neatlikti, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu: 

2.1. asmenims, nurodytiems 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; 

2.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio 

atstovai pagal įstatymą. 

3. Savikontrolės tyrimą atlikti šia tvarka: 

3.1. mokiniai savarankiškai imasi ėminius antigeno testams atlikti prižiūrimi atsakingo 

mokyklos darbuotojo mokykloje; 

3.2. antigeno testai atliekami mokinio, rezultatai vertinami ir interpretuojami mokinio, 

padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba atsakingo mokyklos darbuotojo, jei mokinys 

jaunesnis nei 16 metų; 

3.3. antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal mokyklos 

vadovo nustatytą tvarką.  

4. Įpareigoti atsakingą mokyklos darbuotoją: 

4.1. šio sprendimo 3.1 papunktyje nustatytais atvejais organizuoti ėminių antigeno testams 

atlikti paėmimą klasėse arba mokykloje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių 

judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje ir naudojant šias priemones: 

4.1.1. asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines); 

4.1.2. rankų antiseptiką; 

4.1.3. stalą priemonėms pasidėti; 

4.1.4. vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti; 

4.1.5. uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms; 

4.1.6. antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, reikalingas 

atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.). 

4.2. paruošti vietą, kurioje planuoja atlikti antigeno testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, 

ant kurių bus padėtas testavimo rinkinys; 

4.3. patikrinti, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio 

dalys, paruošti antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje; 

4.4. prižiūrėti ir prireikus konsultuoti mokinius antigeno testų atlikimo metu; 
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4.5. nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, informuoti mokinių iki 16 metų atstovus 

pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnius mokinius ir rekomenduoti registruotis patvirtinamajam 

PGR tyrimui į mobiliuosius elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje 

www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808. 

4.6. mokyklos vadovo nustatyta tvarka žymėti duomenis apie antigeno testų rezultatus. 

5. Antigeno testą atliekant mokiniams iki 16 metų, įpareigoti laikytis šių savikontrolės 

taisyklių; 

5.1. mokiniui ir atsakingam mokyklos darbuotojui – atidžiai perskaityti antigeno testo 

instrukciją; 

5.2. mokiniui – atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 

5.3. mokiniui – paimti ėminį, atsakingam mokyklos darbuotojui – įvertinti testo rezultatą 

pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 

5.4. mokiniui, esant poreikiui padedant atsakingam mokyklos darbuotojui – saugiai 

supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į tam skirtą uždaromą 

konteinerį bei atlikti rankų higieną; 

5.5. mokinių atstovams pagal įstatymą – apie patvirtinamojo PGR tyrimo, atliekamo šio 

sprendimo 4.5 papunktyje nustatytu atveju, rezultatus informuoti atsakingą mokyklos direktorių. 

6. įpareigoti antigeno testą atliekančius 16 metų ir vyresnius mokinius laikytis šių 

savikontrolės taisyklių: 

6.1. atidžiai perskaityti antigeno testo instrukciją; 

6.2. atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 

6.3. paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 

6.4. saugiai supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į 

tam skirtą uždaromą konteinerį bei atlikti rankų higieną; 

6.5. apie antigeno testo ir patvirtinamojo PGR tyrimo, atliekamo šio sprendimo 4.5 

papunktyje nustatytu atveju, rezultatus informuoti atsakingą mokyklos direktorių. 

6.6. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis 

asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolės tyrimą, tvarkymo 

saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi 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. 

       

 

 

 


