
 

 
 

PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TESTAVIMO 

ORGANIZAVIMO IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) GIMNAZIJOJE, IZOLIACIJOS ALGORITMO 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. V-3 

Pakruojis 

 

Vadovaudamasi 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 savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo 

įstaigose“ ir jo pakeitimais ir Pakruojo miesto savivaldybės administracijos direktorės 2021 m. 

rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A-604 „Dėl testavimo ugdymo įstaigose organizavimo, koordinavimo ir 

vykdymo“ ir jo pakeitimais: 

1. T v i r t i n u  sutikimo/nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime 

COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti formą (1 priedas). 

2.  N u r o d a u: 

2.1. Klasių kuratoriams/auklėtojams atlikti nesitestuojančių mokinių apklausą dėl 

sutikimo/nesutikimo dalyvauti testavime COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti: 

2.1.1. surinkti iš mokinių sutikimus/nesutikimus dėl pageidaujamo testavimo formos ir 

pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Augustinaitienei; 

2.1.2. kiekvieną penktadienį išdalinti mokiniams, kurie sutinka testuotis po 1 savikontrolei 

greitąjį antigeno testą, informuojant mokinius atlikti testavimą paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo 

procesą; 

2.1.3.fiksuoti mokinių testavimo rezultatus atliktus namuose ir kiekvieną pirmadienį 

informuoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustinaitienę; 

2.1.4. nuolat atnaujinti informaciją, kiek kiekvienoje klasėje yra mokinių, 

sutinkančių/nesutinkančių testuotis savikontrolės metodu ir informaciją pateikti pildomoje 

gimnazijos formoje; 

2.1.5. informuoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustinaitienę apie mokinius, dėl 

kurių gautas/atšauktas sutikimas dalyvauti testavime, perduoti informaciją (žodžiu, raštu) apie klases, 

kurioms taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas. 

2.2. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Augustinaitienei gimnazijoje koordinuoti 

testavimą, taikant savikontrolės greitaisiais SARS-COV-2 antigenų testais metodą, (toliau - 

savikontrolės tyrimas) remiantis operacijų vadovo nurodymais: 

2.2.1. užtikrinti testavime dalyvaujančių gimnazijos mokinių atstovų, 16 metų ir vyresnių 

mokinių informavimą (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus 

rezultatus, prireikus kitos, su testavimu susijusios informacijos teikimą. Informacijos teikimui 

naudojamas gimnazijos el. dienynas. Pranešimo turinys suderinamas su gimnazijos direktoriumi; 
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2.2.2. sudaryti ir nuolat atnaujinti savikontrolės tyrimo atlikimo grafiką (2 priedas) ir 

organizuoti savikontrolės tyrimo atlikimą gimnazijoje kas 3-5 dienas. Nustačius COVID-19 atvejį 

konkrečioje klasėje, testavimą organizuoti pagal operacijų vadovo patvirtintą algoritmą 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/algoritmas.pdf) tam skirtoje vietoje (kabinetuose), 

užtikrinant mokinių srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi; 

2.2.3. pagal poreikį su visuomenės sveikatos specialistu derinti testavimo gimnazijoje 

įgyvendinimo veiksmus, spręsti aprūpinimo priemonėmis ir kitus klausimus; 

2.3. Klasių kuratorėms Inesai Tamulionytei-Poškauskienei, Audronei Geležinytei-Šniukienei 

ir laborantei Dinai Gvazdauskienei organizuoti ir paruošti savikontrolės tyrimo testus naudojimui 

kiekvienam  klasės mokiniui, dalyvaujančiam savikontrolės tyrime: 

2.3.1. įsitikinti, jog patalpa (kabinetai), kurioje bus atliekamas savikontrolės tyrimas yra 

išvalyta, paviršiai, ant kurių bus padėti mokinio testavimo rinkiniai, yra išdžiovinti; 

2.3.2. prieš pradedant testavimą patikrinti, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar 

pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošti antigeno testą naudojimui, kaip nurodyta naudojimo 

instrukcijoje; 

2.3.3. testavimo vietoje naudoti šias priemones: asmenines apsaugos priemones (vienkartines 

medicinines kaukes ir pirštines), rankų antiseptiką, stalą priemonėms pasidėti, vienkartines servetėles 

(ar popierinį rankšluostį), skirtas nosies sekretui išpūsti, neperšlampamą maišą testavimo metu 

susidariusioms atliekoms (panaudotoms testo kasetėms, nosies tamponams, asmeninėms apsaugos 

priemonėms ir pan.), antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, 

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

2.3.4. bendradarbiaujant su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitiene užtikrinti 

mokinių greitojo savikontrolės tyrimo atlikimą gimnazijoje kas 3-5 dienas, nustačius COVID-19 

atvejį konkrečioje klasėje, testavimą organizuoti pagal operacijų vadovo patvirtintą algoritmą ir 

atsakingo asmens sudarytą grafiką: 

2.3.4.1. prižiūrėti mokinius savikontrolės tyrimo atlikimo metu; 

2.3.4.2. įsitikinti, jog mokinys pirmą kartą atlikdamas savikontrolės tyrimą atidžiai perskaitytų 

antigeno testo instrukciją; 

2.3.4.3. atliktų rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 

2.3.4.4. paimtų ėminį ir įvertintų savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 

2.3.4.5. saugiai supakuotų panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmestų 

į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atliktų rankų higieną; 

2.3.4.6. padėti mokiniui savikontrolės tyrimą atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti 

savarankiškai, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų; 

2.3.5. žymėti duomenis apie savikontrolės tyrimo rezultatus, rezultatus perduodant 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Augustinaitienei (3 priedas); 

2.3.6. nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, teigiamą rezultatą gavusį mokinį 

nedelsiant izoliuoti (36 kabinetas.), apie tai pranešant mokyklos administracijai (žodžiu/raštu), 

mokinio tėvams (žodžiu); mokinys informuojamas (jo atstovai pagal įstatymą) apie poreikį 

pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) bei registraciją į mobilųjį punktą 

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

registracijos formą adresu www.1808.lt; 

2.3.7. kontroliuoti, jog teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą gavęs mokinys nedalyvautų 

kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR 

tyrimas neatliekamas. Esant pažeidimams, informuoti gimnazijos direktorių; 
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2.3.8. gavus informaciją, jog ugdytiniui nustatytas teigiamas PGR tyrimo rezultatas, 

kontroliuoti, kad izoliacijos laikotarpiu, mokinys nedalyvautų kontaktiniame ugdyme. Esant 

pažeidimams, informuoti gimnazijos direktorių. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustinaitienę žymėti Mokinių registre 

mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, o atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti; 

žymėti ir klases, kurioms taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas; 

3.2.  asmenis, vykdančius testavimą, tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų 

saugumo priemonėmis užtikrinti asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti 

testavimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą; 

3.3. asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

ugdymo įstaigoje, laikytis izoliacijos algoritmo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 aktualią redakciją (4 priedas). 

4. S k i r i u   direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustinaitienę atsakingą už šio įsakymo 

vykdymo koordinavimą ir kontrolę. 

5. Pripažįs tu  netekusiu galios Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-132 „Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinių testavimo 

organizavimo ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 (koronaviruso infekcija) 

gimnazijoje, izoliacijos algoritmo patvirtinimo“. 

6. Nus ta tau , kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 12 d. 

 

 

 

Direktorė                        Asta Valuntienė 

 

 

 

Susipažinome 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Rasa Augustinaitienė 

2022-01-12 

 

I klasių kuratorė 

 

Audronė Geležinytė-Šniukienė 

2022-01-12 

 

II klasių kuratorė 

 

Inesa Tamulionytė-Poškauskienė 

2022-01-12 

 

Laborantė  

 

Dina Gvazdauskienė 

2022-01-12 


