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PANEVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJOS TESTAVIMO SAVIKONTROLĖS  

TYRIMO METODU 

 ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos mokiniai, išskyrus tuos mokinius, kurie atitinka LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. V-

1964 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“, dalyvauja 

testavime asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 

27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos 

patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar)karantinas, nustatymo“ nustatytus kriterijus“.  

2. Gavus pasirašytą tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą testavimas Gimnazijoje vykdomas naudojant 

savikontrolės tyrimo metodą kas 3 – 5 dienas.  

3. Testavimo vykdymą gimnazijoje koordinuoja atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

II. TESTAVIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Prieš pradedant vykdyti testavimą atsakingas už testavimą vadovas supažindina klasės auklėtojus apie 

testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. 

5. Klasės vadovas supažindina tėvus su testavimo organizavimu, jo tikslu, atlikimo eiga, rezultatų 

interpretavimu, asmens duomenų tvarkymu. 

6. Klasės vadovas surenka sutikimus iš tėvų (globėjų, rūpintojų) dėl mokinių testavimo ir pateikia duomenis 

testavimą koordinuojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Tėvų ir/ar mokinių sutikimus klasės 

vadovas laiko tam skirtoje byloje, kabinete. 

7. Klasės vadovas taip pat surenka duomenis apie vakcinuotus, persirgusius, turinčius antikūnių mokinius, 

nurodant konkrečias datas ir pateikia pavaduotojui. 

8. Testavimas vykdomas pagal sudarytą grafiką. 

9. Mokiniai ėminius antigeno testams ima savarankiškai, prieš tai juos instruktavus visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistui arba pagalbos specialistams. 

10. Organizuojant ėminių paėmimą testavimui, užtikrinamas asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymasis.  

11. Testavimo vietoje naudojamos šios priemonės: asmeninės apsaugos priemonės (vienkartinės medicininės 

kaukės ir pirštinės), rankų antiseptikas, stalas priemonėms pasidėti, vienkartinės servetėlės, skirtos nosies 

sekretui išpūsti, neperšlampamas maišas užterštoms medicininėms atliekoms, antigeno testo ėminių 

paėmimo rinkiniai.  

12. Testavimą vykdanti komanda prieš pradedant testavimą patikrina, ar nepažeista antigeno testo pakuotė 

bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošia antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo 

instrukcijoje. 

13. Užtikrinama,  kad mokiniai  atidžiai perskaitytų antigeno testo instrukciją, atliktų rankų higieną  

dezinfekcine priemone, paimtų ėminį ir įvertintų savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas 



instrukcijas, saugiai supakuotų panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmestų į tam 

skirtą šiukšlių maišą bei atliktų rankų higieną, antigeno testų atlikimo metu mokiniai prižiūrimi ir 

prireikus konsultuojami. 

14. Antigeno testų rezultatus vertina ir interpretuoja mokiniai iki 16 metų padedami testavimo komandos, o 

nuo 16 metų mokiniai vertina ir interpretuoja savarankiškai. 

15. Testų rezultatus testavimo komanda fiksuoja duomenų lentelėje. 

16. Gavus teigiamą antigeno testo rezultatą, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio, rekomenduojama registruoti mokinį 

pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Testavimo duomenys tvarkomi laikantis BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų. 

18. Testavimo rezultatų duomenys saugomi 2 savaites pasibaigus mokslo metams 
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