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TESTAVIMAS
1. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl 

testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 
organizavimo – testavimas vyks savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 
antigeno testais (savikontrolės testais).

2. Mokykla pateikė sutikimą vykdyti testavimą.

3. Savikontrolės tyrimui kiekvienoje klasėje atsakinga ugdymo įstaigos 
darbuotoja – dir.pavaduotoja ugdymo aprūpinimui Nijolė Geležienė.

4. Prieš pradedant tyrimą tėvų informavimas (2021-08-30).

5. Tėvų sutikimai dėl vaikų testavimo iki rugsėjo 1 d. Atneša klasės vadovui. 
Sutikimo forma paskelbta mokyklos tinklapyje. 

6. Testavimą pradėsime rugsėjo 2 d.  



TESTAVIMAS
8. Savikontrolės tyrimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:

8.1. mokiniams ėminius antigeno testams imti savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos 
instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo 
įstaigos darbuotojui;

8.2. antigeno testus atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti mokiniui savarankiškai, 
padedant atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, arba atsakingam ugdymo įstaigos 
darbuotojui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

8.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui pagal 
ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką;

8.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą 
patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant 
elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.



Testavimas neatliekamas
4.2.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

4.2.1.1. kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo 
patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais; 

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

4.2.2. kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

4.2.2.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 
suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą 
atvejį; 

4.2.2.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

4.2.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 
dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį.;

4.2.2.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

4.2.2.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar 
„Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 
tyrimo rezultatu; 




