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KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA

SAVANORIŠKO MOKINIŲ TYRIMO GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO
TESTAIS ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato savanoriško mokinių tyrimo greitaisiais
SARS-CoV-2 antigeno testais  organizavimo,  koordinavimo ir  vykdymo tvarką Klaipėdos Stasio
Šimkaus  konservatorijoje  (toliau  –  Konservatorija).  Tvarkos  aprašas  parengtas  vadovaujantis
Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021  m.  kovo  21  d.  sprendimu  Nr.  V-513  „Dėl  pavedimo  organizuoti,  koordinuoti  ir  vykdyti
savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ ir 2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. V-1021
„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo
įstaigose“.

2. Savanoriškas  mokinių  tyrimas  greitaisiais  SARS-CoV-2  antigeno  testais
Konservatorijoje organizuojamas, koordinuojamas ir vykdomas siekiant išvengti galimų COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų Konservatorjoje ugdymą organizuojant kontaktiniu būdu, kol
šalyje paskelbta ekstremali padėtis.

II SKYRIUS
SAVANORIŠKO MOKINIŲ TYRIMO GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO

TESTAIS ORGANIZAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR VYKDYMAS

3. Konservatorijoje  ugdymas  kontaktiniu  būdu  vykdomas  ir  savanoriškas  mokinių
tyrimas  greitaisiais  SARS-CoV-2  tyrimas  organizuojamas,  kai  savikontrolės  tyrime  sutinka
dalyvauti 60 proc. ir daugiau klasės mokinių, kurie norėtų sugrįžti į kontaktinį udymą.

4. Savikontrolės tyrimas organizuojamas šiais etapais:
4.1. 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;

4.2. po to, kai bus gautas mokinių, mokinių tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimas, mokiniai ne
vėliau kaip prieš 48 val.  prieš sugrįžtant  į  klases turi  atlikti  greitąjį  antigeno testą  mobiliajame
punkte. Testui registruojamasi adresu www.1808.lt arba tel. 1808. Saugiai sugrįžti į klases gali tie
mokiniai, kurių tyrimų rezultatai yra neigiami;

4.3.  grįžus  į  ugdymo  procesą,  kai  mokomasi  kontaktiniu  būdu  klasėse,  kas  3-4  dienas
mokiniai,  prižiūrimi  atsakingo  mokyklos  darbuotojo,  tyrimui  atlikti  skirtoje  Konservatorijos
bendrabučio patalpoje savarankiškai imasi ėminius greitiesiems antigeno testams atlikti;

4.4.  antigeno  testo  rezultatai  vertinami  ir  interpretuojami  mokinio,  padedant  atsakingam
darbuotojui, arba atsakingo darbuotojo, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

4.5. antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo darbuotojo Konservatorijos direktoriaus
nustatytoje formoje (priedas).

5. Nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, atsakingas darbuotojas informuoja mokinius
arba  jų  atstovus,  Konservatorijos  direktorių  ir  rekomenduoja  registruotis  patvirtinamajam  PGR
tyrimui į mobiliuosius punktus el. adresu www.1808.lt arba tel. 1808.

http://www.1808.lt/
http://www.1808.lt/


6. Antigeno testas neatliekamas, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu:
6.1. 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:

6.1.1.   kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo
patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

6.1.2.  kurie  prieš  mažiau  nei 180 dienų  buvo  paskiepyti  COVID-19  ligos  (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

6.1.3.  kurie  prieš  mažiau  nei  60  dienų  yra  gavę  teigiamą  serologinio  tyrimo  atsakymą,
išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;

6.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir
mokosi Konservatorijoje, tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

III SKYRIUS
UŽ TYRIMĄ GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO TESTAIS ATSAKINGO

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Paruošti vietą, kurioje planuoja atlikti antigeno testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, ant
kurių bus padėtas testavimo rinkinys. 

8.  Patikrinti,  ar  nepažeista  antigeno testo  pakuotė  bei  ar  pakuotėje  įdėtos  visos  rinkinio
dalys, paruošti antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. 

9. Prižiūrėti ir prireikus konsultuoti mokinius antigeno testų atlikimo metu. 
10. Tyrimo metu atsakingas mokyklos darbuotojas užtikrina, kad tarp mokinių ir darbuotojų

būti laikomasi saugaus atstumo bei higienos reikalavimų naudojant šias priemones:
10.1. asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines); 
10.2. rankų antiseptiką; 
10.3. stalą priemonėms pasidėti; 
10..4. vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti; 
10.5. uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms; 
10.6.  antigeno testo  ėminių paėmimo rinkinius  ir,  prireikus,  kitas  priemones,  reikalingas

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

IV SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS ATLIEKANT TYRIMĄ GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO

TESTAIS

11. Mokiniai, atlikdami antigeno testą, privalo laikytis šių taisyklių:
11.1. atidžiai perskaityti antigeno testo instrukciją; 
11.2. atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 
11.3. paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 
11.4. saugiai supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į

tam skirtą uždaromą konteinerį bei atlikti rankų higieną; 
11.5. nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, laikinai izoliuotis bendrabutyje numatytoje

patalpoje iki kol atvyks tėvai, globėjai, rūpintojai, registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui.

________________________________



Savanoriško  mokinių  tyrimo  greitaisiais
SARS-CoV-2 antigeno testais organizavimo,
koordinavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
priedas

KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA 

MOKINIŲ TYRIMŲ SAVIKONTROLEI SKIRTAIS GREITAISIAIS SARS-COV-2
ANTIGENO TESTAIS REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Data________________ Klasė ________

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Testo atlikimo
data

Testo
rezultatas

Pastabos

Iš viso per savaitę atliktų testų skaičius:

Teigiami testo rezultati per savaitę:

Neigiami testo rezultati per savaitę:

Žurnalą užpildė (vardas, pavardė, parašas):


