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PROFILAKTINIŲ PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKOS  

APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gimnazijos veiksmų ir 

komunikavimo seką organizuojant profilaktinius periodinius tyrimus dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) gimnazijos darbuotojams ir vidurinio ugdymo programos baigiamosios 

klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose gimnazijoje. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 

V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-656 redakcija) (toliau – Sprendimas),  

 

II SKYRIUS 

PROFILAKTIŠKAI PERIODIŠKAI DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) TIRIAMOS GIMNAZIJOS  GRUPĖS  
 

3. Profilaktiškai periodiškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tiriami 

(Sprendimo 6.1 punkte nurodytų įstaigų darbuotojai ar kiti su jų veikla susiję asmenys) pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, darbininkas, 

valytojos ir kiti darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, kitais 

gimnazijos darbuotojais, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, dalyvaujantys 

konsultacijose gimnazijoje. 

4. Profilaktiniai tyrimai neatliekami asmenims: 

4.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo 

patvirtinta  šiais tyrimų metodais: SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR 

metodas (toliau – PGR tyrimas), greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės 

PGR metodas, kai tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min. (toliau – greitasis PGR 

tyrimas), nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 

(2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodas (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir atliekant 

greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamas antigeno tyrimas (toliau – antigeno 

testas) (toliau kartu – tyrimai);  

4.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;  

4.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą. 

 

 



2 

 

 

III SKYRIUS 

  PROFILAKTINIŲ PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMAS 
 

5. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro ir nuolat atnaujina gimnazijos 

darbuotojų ir mokinių, nurodytų Aprašo 3 punkte tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcija), sąrašą, kuriame nurodoma: vardas, pavardė, atlikto tyrimo data ir rezultatas. Mokinių 

sąrašą pateikia klasės auklėtojas; 

 

6. Darbuotojai gavę atsakymą apie atlikto COVID-19 testo (koronaviruso infekcija) 

rezultatus, informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

7. Profilaktiniai periodiniai tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas. Duomenis apie 

atliktus profilaktinius periodinius tyrimus darbuotojai, klasių auklėtojai pateikia iki kiekvienos 

savaitės penktadienio 9 val. 

8. Gimnazijoje kaupiami statistiniai duomenys apie įstaigų darbuotojams atliktus 

profilaktinius periodinius tyrimus. Kiekvieną penktadienį iki 13 val. tyrimų rezultatai pateikiami 

gimnazijos direktoriui ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

9. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios gimnazijos direktoriaus 

įsakymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus dėl tikslinių ir profilaktinių 

tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). 

10. Organizuojant profilaktinius periodinius tyrimus šio Aprašo nustatyta tvarka gimnazijos 

darbuotojų ir mokinių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos 

reglamentu. 

11. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 27 d. 

  

_________________________________ 

 

 


