DĖL MOKINIŲ TESTAVIMO
Siekdami užtikrinti tinkamas, saugias sąlygas mokyti(s) kontaktiniu būdu ir maksimaliai mažinti
izoliacijoje esančių mokinių ir mokytojų skaičių, prašome susipažinti su žemiau pateikta informacija (NVSC
algoritmais) bei sutikimo testuotis greitaisiais savikontrolės testais forma (jei sutikimą jau esate pasirašę, nieko
papildomai daryti nebereikia).
Tik siekdami bendro tikslo visi kartu, akcentuodami bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą,
rūpindamiesi savo ir aplinkinių saugumu, galėsime užtikrinti kontaktinio mokymo(si) sąlygas bei padėti
gimnazijai kokybiškai teikti ugdymo paslaugas.
Informacija apie pakeitimus:
•
•

•

•

•
•

Nuo 2021-09-23 izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų.
Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną
atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo
takų infekcijos simptomai.
Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas,
leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek
švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą (Priedai Nr. 2, Nr.3).
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas
asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija arba asmenys, kuriems atlikus testą savikontrolės
metodu, rezultatas yra teigiamas. Pastarieji lieka izoliacijoje 10 dienų arba iki individualaus neigiamo
PGR tyrimo atsakymo.
Kaip ir iki šiol, nebus izoliuojami vakcinuoti ir persirgę mokiniai. Kiti ugdytiniai turi pasirinkimą –
izoliuotis arba testuotis.
Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi
dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

PRIDEDAMA:
1. Sutikimo forma, 2 lapai
2. NVSC algoritmas (kai klasės mokiniai sutinka tirtis profilaktiškai savikontrolės testu), 1 lapas.
3. NVSC algoritmas (kai klasės mokiniai nesutinka tirtis profilaktiškai), 1 lapas.

Direktorius

Robertas Ežerskis

PRIEDAS Nr. 1

SUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO
MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO
INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA
_____________________________________________________________________________
Mokinio vardas, pavardė, klasė

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA
Šioje sutikimo formoje pateikiama informacija apie mokykloje vykdomą savanorišką pagal pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar
diagnozuoti.
Testavimą vykdanti įstaiga
Testavimas vykdomas: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje
Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė Aurelija Danupaitė, tel.
+37061482341 el.p.: aurelija.danupaite@borisevicius.lt
Testavimo tikslas
Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę,
mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti
COVID-19 ligos nustatymo tyrimus šiuo būdu: savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno
testus (toliau –savikontrolės tyrimas).
Testavimo išimtys
Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl
tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas.
Testavimo vykdymo teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti
testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymas.
Testavimo proceso dalyvio teisės
Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl vyresnis (-ė) nei 16 metų mokinys (-ė) ar jo (jos) atstovas pagal
įstatymą turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs(-usi) gali bet kada iš
jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą.
II SKYRIUS
TESTAVIMO PROCESO SĄLYGOS
Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas, jei sutinkate dalyvauti testavime, pasirašydami
sutinkate, kad Jūsų vaikas kontaktinio ugdymo proceso metu bus testuojamas (-a) dėl COVID-19 ligos
nustatymo metu ne dažniau kaip kas 2 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas.
Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, atskirai apie savikontrolės tyrimo atlikimo laiką trumpąja žinute
nebūsite informuoti. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai imsite pats (pati), prieš tai instruktuotas
visuomenės sveikatos specialisto. Savarankiškas ėminių paėmimas vykdomas prižiūrint atsakingam mokyklos
darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus vertinsite ir interpretuosite pats (pati) savarankiškai, padedant
atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys atsakingas mokyklos darbuotojas, jei esate jaunesnis (-ė) nei 16
metų.
Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR
tyrimą. Per Sprendimo Nr. V-1336 5.6 papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite registruotis patvirtinamajam PGR
tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą

adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati)
pranešti atsakingam mokyklos darbuotojui.
III SKYRIUS
SUTIKIMAS DALYVAUTI TESTAVIME
Aš, būdamas įstatyminiu atstovu, sutinku, jog mano atstovaujamam mokiniui iki mokslo metų pabaigos,
ugdymo proceso metu būtų periodiškai atliekamas:
- savikontrolės tyrimas (greitasis antigeno testas) (1-4, 5 – 8, I - IV klasės).
Patvirtinu, kad mano atstovaujamam mokiniui nėra taikomos testavimo išimtys.
Aš perskaičiau šią Sutikimo formą ir supratau man pateiktą informaciją ir sutinku, kad mano atstovaujamas vaikas
dalyvautų testavime. Supratau, kad dalyvavimas testavime yra savanoriškas.
Suprantu, kad jei dėl galimų testavimo organizavimo tvarkos ar procesų pakeitimų nuspręsčiau atšaukti sutikimą,
bet kada galiu tai padaryti raštu informuodamas mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. Nepateikus sutikimo
atšaukimo, laikoma, kad sutikimas galioja organizuojant testavimą teisės aktuose reglamentuota tvarka.
IV SKYRIUS
SUTIKIMAS MOKYKLAI TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
Aš perskaičiau šią sutikimo formą, supratau man pateiktą informaciją ir sutinku, kad mokykla tvarkytų šiame
sutikime nurodytus mano asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.
Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris
yra vykdomas šio sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
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