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DĖL TESTAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE OGANIZAVIMO

Sveikatos apsaugos ministerija  informuoja,  kad atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę
situaciją  nuo 2022 m. vasario 7 d.  laikinai  stabdomas  kaupinių  PGR tyrimų atlikimas  ugdymo
įstaigose  (Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. V-209 „Dėl Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų  vadovo 2021 m.  rugpjūčio  24  d.  sprendimo Nr.  V-1927 „Dėl  pavedimo organizuoti,
koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“). Sprendimas priimtas atsižvelgiant
į tai, kad mėginių grupavimą į kaupinius yra tikslinga taikyti tuo atveju, kai atvejų paplitimas yra
mažas ir tikimasi daugiau neigiamų nei teigiamų rezultatų. Šiuo metu, esant dideliam COVID-19
ligos  (koronaviruso  infekcijos)  plitimui,  teigiamų  kaupinių  PGR  tyrimų  skaičius  išaugo,  todėl
individualius PGR tyrimus atlikti ir iki atsakymo gavimo laiko izoliuotis turi daugiau mokinių. 

Ugdymo  įstaigose  organizuojant  testavimą  greitaisiais  SARS-CoV-2  antigeno  testais
savikontrolės būdu (toliau – savikontrolės testai) patvirtinamąjį tyrimą mobiliuosiuose punktuose
turi  atlikti  tik  tie  mokiniai,  kurių  testo  rezultatas  yra  teigiamas,  kitiems  klasės  mokiniams
rekomenduojama testuotis savikontrolės būdu nustatytu dažnumu. Patvirtintus COVID-19 diagnozę
likusi klasės dalis gali nesiizoliuoti, jei testuojasi savikontrolės būdu nustatytu dažnumu. 

Pažymėtina,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,
valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2021  m.  rugpjūčio  24  d.
sprendimo  Nr.  V-1927  „Dėl  pavedimo  organizuoti,  koordinuoti  ir  vykdyti  testavimą  ugdymo
įstaigose“  (toliau  -   Sprendimas  Nr.  V-1927)  nuostatomis,  tais  atvejais,  kai  ugdymo  įstaigoje
organizuojamas savikontrolės tyrimas kas 3-5 dienas ir numatoma testavimo diena yra savaitgalį,
mokiniams  rekomenduojama  išduoti  po  1  savikontrolei  skirtą  greitąjį  antigeno  testą,  kuris
atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą, t. y. vieną iš dviejų per savaitę ugdymo
įstaigoje  atliekamų  savikontrolės  galima  organizuoti  mokiniams  savikontrolės  testus  atliekant
namuose.

Taip  pat  atkreipiame  dėmesį,  kad  Asmenų,  sergančių  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija),  asmenų,  įtariamų,  kad  serga  COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija),  ir  asmenų,
turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos
numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020
m.  kovo  12  d.  įsakymu  Nr.  V-352  „Dėl  Asmenų,  sergančių  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija),  asmenų,  įtariamų,  kad  serga  COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija),  ir  asmenų,
turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos
numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 9 priede (Asmenų, turėjusių sąlytį
su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliavimo algoritmas)
numatyta,  kad įstaigų, kuriose vykdomas  ikimokyklinis, priešmokyklinis,  pradinis,  pagrindinis,
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vidurinis  ugdymas,  pirminis  profesinis  mokymas,  neformalusis  vaikų  švietimas  toje  pačioje
mokykloje tos pačios mokyklos mokiniams, darbuotojams izoliavimas po turėto sąlyčio su kartu
gyvenančiu  asmeniu  gali  būti  netaikomas,  jei  įstaigų  darbuotojams  organizuojamas  testavimas
savikontrolės greitaisiais antigeno testais Taisyklių  9 priede  nustatytu periodiškumu. Po kontakto,
kai  jis  turimas  ugdymo  įstaigoje,  darbuotojams  izoliacija  netaikoma,  tačiau  jiems  taip  pat
rekomenduojama periodiškai testuotis. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis  Sprendimo Nr. V-1927
nuostatomis, šių darbuotojų testavimui gali būti išduodami savikontrolės testai. Tais atvejais, kai
neformalusis  vaikų  švietimas  ir  formalųjį  švietimą  papildantis  ugdymas  vykdomi  ne  bendrąjį
ugdymą  teikiančiose  mokyklose,  vadovaujantis  Taisyklių  9  priedo  nuostatomis,  sąlytį  turėję
darbuotojai izoliuojami Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka, todėl savikontrolės testai šių darbuotojų
testavimui nėra išduodami.

Viceministras Aurimas Pečkauskas
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