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VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS  

GREITŲJŲ SARS-CoV-2 ANTIGENO TESTŲ ORGANIZAVIMO IR DALINIMO 

TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Sietuvos” progimnazijos (toliau – Mokykla) greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų 

organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą 

ugdymo įstaigose“ pakeitimu 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V – 2787. 

2. Tvarka nustato esant nepalankiai epidemiologinei situacijai Mokykloje greitųjų SARS-CoV-2 

antigeno testų organizavimą ir dalinimą mokiniams į namus. 

3. Tvarkos tikslas – užtikrinti Mokykloje efektyvią COVID-19 ligos, kaip ypač pavojingos 

užkrečiamos ligos, profilaktiką ir kontrolę, siekiant laiku sumažinti ir likviduoti šios ligos 

išplitimą. Šiam tikslui pasiekti vykdomas greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų dalinimas 

mokiniams į namus, vykdant pastarųjų savitestaciją namuose prieš saugiai sugrįžtant į Mokyklą 

nepriklausomai nuo to, ar asmeniui pasireiškia šiai ligai būdingi simptomain, ar ne. 

4. Savitestavimas namuose Tvarkoje suprantamas kaip savarankiška veikla, kurią atlieka mokinys 

namuose, prižiūrimas jo tėvų / globėjų / rūpintojų. 

5. Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų organizavimo ir dalinimo procesą Mokykloje koordinuoja 

Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

6. Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų organizavimas ir dalinimas vykdomas kartu su Vilniaus 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (toliaus – Biuras) ir įgyvendinamas kartu su 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistu. 

7. Tvarkoje naudojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

7.1. Mėginys – ėminys ar jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti cheminiais, biocheminiais, 

genetiniais, biologiniais, mikrobiologiniais ir kitais būdais. 

7.2. Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas – vienkartinis savitestacijai paruoštas testas ir jo 

komplektas, reikalingas atlikti testavimą. 

7.3. COVID-19 (koronaviruso infekcija) – tai ypač pavojinga užkrečiamoji liga, plintanti oro – 

lašiniu būdu ir atitinkanti COVID-19 ligos atvejo apibrėžimą, nustatytą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“. 

7.4. Mokinys – asmuo, kuris mokosi Mokykloje. 

7.5. Tėvai/globėjai/rūpintojai – mokinio atstovai pagal įstatymą, t.y. vaiko 

tėvai/globėjai/rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos 

institucija. 



7.6. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti darbuotojai. 

7.7. Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos – tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir 

jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis užsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar 

užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos veiksnius. 

7.8. Karantininės užkrečiamosios ligos – ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, kurių 

profilaktiką ir kontrolę nustato tarptautinės teisės aktai. 

7.9. Visuomenės Sveikatos Priežiūros Specialistas – Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje. 

 

II SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Mokyklos direktorius paskiria už greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų organizavimą ir dalinimą 

mokiniams į namus atsakingą Mokyklos darbuotoją (toliau – Atsakingi darbuotojai). 

9. Atsakingus darbuotojus ir kitus Mokyklos darbuotojus, kurie dalyvaus greitųjų SARS-CoV-2 

antigeno testų organizavimo ir dalinimo mokiniams į namus įgyvendinime, Mokyklos direktorius 

supažindina su planuojama vykdyti Tvarka. 

10. Mokykloje organizuojamas Atsakingų darbuotojų ir kitų suinteresuotų Mokyklos atstovų 

apmokymas. Apmokymą vykdo Visuomenės Sveikatos Priežiūros Specialistas. 

11. Klasių vadovai vykdo greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų dalinimą kiekvienam mokiniui 

atskirai, prieš tai juos gavus iš Mokyklos direktoriaus, jo įgalioto asmens arba Visuomenės 

Sveikatos Priežiūros  Specialisto. 

12. Mokyklos administracija vykdo mokinių tėvų / globėjų / rūpintojų informavimą apie greitųjų 

SARS-CoV-2 antigeno testų dalinimą mokiniams į namus, siunčia naudojimosi greitaisiais 

SARS-CoV-2 antigeno testais naudojimosi instrukciją. 

III SKYRIUS 

ATLIKIMO TVARKA 

 

13. Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų organizavimas ir dalinimas vykdomas periodiškai 

kiekvieną savaitės penktadienį (jei tai nedarbo diena – prieš tai einančią darbo dieną). 

14. Organizuojant savikontrolės tyrimą šiuo būdu turi būti užtikrintas numatytas rezultatų fiksavimas 

(apie rezultatą tėvai / globėjai / rūpintojai informuoja klasės vadovą). 

15. Apie testų rezultatus Klasės vadovas informuoja Mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. 

16. Prieš dalinant testus Klasės vadovas instruktuoja mokinius, kaip saugiai parsinešti greitąjį SARS-

CoV-2 antigeno testą į namus. 

17. Mokiniams išduotas savikontrolei skirtas greitasis antigeno testas atliekamas paskutinę dieną iki 

grįžimo į ugdymo procesą. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Duomenys apie savikontrolės tyrime dalyvaujančius mokinius ir antigeno testų rezultatai yra 

konfidencialūs ir 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. 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


