
PATVIRTINTA
Klaipedo s lopielio -dar Zelio,,Zio gelis"
Direktoriaus2022 m. rugsejo 30 d.

[sakymu Nr. V-109

KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,ZIOGELIS"
EMINIU PAEMIMO LIGOS NUSTATYMO TYRIMUI ATLIKTI IR (AR)

SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis" (toliau Ugdymo istaiga) savitestavimo
organizavimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato esant poreikiui Ugdymo lstaigoje savitestavimo
organizavim4 savikontroles greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau - savikontroles
tyrimas).

2. Tvarkos tikslas - uZtikrinti Ugdymo istaigoje efektyvi4 COVID-l9 ligos, kaip
pavojingos uZkrediamosios ligos, profilaktik4 ir kontrolg siekiant laiku sumailinti ir likviduoti Sioi
ligos i5plitim4.

3. Savitestavimas Tvarkoje suprantamas kaip savaranki5ka veikla, kuri4 atlieka
visuomenes sveikatos specialistas ar instruktuotas Ugdymo istaigos vadovo paskirtas atsakingas
darbuotojas.

4. Savikontroles tyrimo proces4 Ugdymo istaigoje koordinuoja visuomenes sveikatos
specialistas ar Ugdymo istaigos vadovo igaliotas asmuo.

5. Tvarkoje naudojamos s4vokos ir apibreZimai:
5.1.M6ginys - eminys ar jo dalis, paruo5ta arba i5 karto tinkanti tirti cheminiais

biocheminiais, genetiniais, biologiniais, mikrobiologiniais ir kitais btidais.
5.2. COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija) - tai uZkrediamoji liga, plintanti oro -

la5iniu biidu.
5.3. Ugdytinis - asmuo, kuris ugdomas.
5.4. T0vai (glob6jai' rtipintojai) - ugdytinio atstovai pagal istatym4, t. y. vaiko tevai I

globejai ar nipintojai, istatymq nustatytais atvejais - valstybine vaiko teisiq apsaugos institucija.
5.5. Ikimokyklinio ugdymo istaigos darbuotojas - Ugdymo istaigoje dirbantys

pedagogai, administracij os bei kiti darbuotoj ai.
5.6. VS specialistas - visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZiiir4

Ugdymo istaigoje.
6. Tvarka parengta vadovauj antis :

6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2016 m. liepos 2l d. isakymu Nr. V-966 N-672 ,,Del Visuomenes sveikatos
prieZiiiros mokykloj e tvarkos apra5o patvirtinimo".
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7. Savitestavimas vykdomas ugdytiniui ar darbuotojui pasireiSkus Emiems vir5utiniq
kvepavimo takq infekcijq poZymiams, kar5diuojant ar pasireiSkus kitiems Covid-l9 infekcijai
brldingiems simptomams.

8. Sutikim4 ugdymo istaigoje vykdyi ugdytiniq savitestavim4, ugdytiniq tevai (globejai,
r[pintoj ai) i5reiSkia pasira5ydami mokymosi sutarti.

9. fvertinus ugdytinio b[klg, visuomenes sveikatos specialistas, jam nesant Ugdymo
istaigos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas, informuoja tevus apie ugdytinio biiklg, Uei p'asiuto



atlikti greitqii SARS-CoV-2 antigeno test4 (diulpinuk4) ugdymo istaigoje arba informuoja apie
galimybg greit4ji SARS-CoV-2 antigeno test4 (diulpinuk4) pasiimti ir atlikti namuose.

10. Atliekant savitestavim4 ugdymo istaigoje, Eminius antigeno testams atlikti imasi
visuomends sveikatos specialistas ar Ugdymo istaigos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas.

11. Atlikus antigeno test4 ugdymo istaigoje, rczultatq, vertina VS specialistas ar Ugdymo
istaigos vadovo paskirtas atsakingas darbuotoj as.

12. Atlikus greitqfi SARS-CoV-2 antigeno test4 (diulpinukq) ugdymo istaigoje ar davus
greiteii SARS-CoV-2 antigeno test4 i namus, testo panaudojimo faktas I rezultatas (ei Zinomas)
fiksuojamas Covid-19 greitqjq testq panaudojimo registracijos Zumale (1 priedas)

13. SARS-CoV'2 antigeno testai laikomi VS specialisto kabinete, uZ SARS-CoV-2
antigeno testq naudojim4 atsakingas VS specialistas, o jam nesant Ugdymo istaigos vadovo
paskirtas atsakingas darbuotoj as.

14. Ugdymo istaiga sudaro tinkamas s4lygas ugdytiniui ugdymo
SARS-CoV-2 antigeno test4.
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14. Savitestavimo eiga:
14.1 ParuoSiama vieta, kurioje planuojamas atlikti antigeno testas - iSvalomi, i5dZiovinami

pavir5iai, ant kuriq bus padetas ugdytinio testavimo rinkinys.
14.2. PrieS pradedant testavimq patikrinama, ar nepaZeista antigeno testo

pakuoteje idetos visos rinkinio dalys, paruo5iamas antigeno testas naudojimui
pakuote bei ar
kaip nurodyta

naudoj imo instrukcij oj e.

14.3 fpareigojamas VS specialistas ar Ugdymo istaigos vadovo
darbuotoj as, laikytis Siq taisykliq:

paskirtas atsakingas

14.3.1 atidLiai perskaityti antigeno testo instruk.,jA;
14.3.2. atlikti rankq higien4 Siltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone prie5 ir po

antigeno testo atlikimo;
14.3.3. atliekant antigeno test4 rekomenduojama naudoti vienkartines apsaugos priemones;
14.3.4. paimti emini ir ivertinti atlikto testo rezultatq pagal gamintojo nurodytas

instrukcijas;
14.3.5. saugiai supakuoti panaudot4 greitojo antigeno testo

i5mesti i Siuk5liq konteineri.
14.3.6. viet4, kurioje buvo atliktas antigeno testas - iSvalyti ir dezinfekuoti.
15. Antigeno testq panaudojimas ir rezultatai po jq ivertinimo pagal gamintojo nurodytas

instrukcijas registruojami iCovid-19 greitqjq testq panaudojimo registracijos Zurnal4 (1 priedas).
Darbuotojai testuojasi vadovaujantis 14 punkte numatyta tvarka.

16. Veiksmai nustadius teigiam4 antigeno test4:
16.1 VS specialistas ar Ugdymo istaigos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas

informuoja ugdytinio tevus (globejus, rtpintojus) apre gautq teigiam4 antigeno testo rezultatq ir
rekomenduoja kreiptis i ugdytini priZilrinti gydytoj4.

16.2Ugdytinis izoliuojamas, kol atvyks iSkviesti tevai (globejai, r[pintojai).
17. Covid-19 greitqjq testq panaudojimo registracijos Zurnalas laikomas visuomends

sveikatos kabinete.
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19. Duomenys apie savikontroles tyrime dalyvaujandius ugdytinius ir antigeno testq
rezultatar yra konfidencial[s ir tvarkomi laikantis 2016 m. balandZio 27 d,. Europos Pariamento ir
Tarybos reglamente (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del



laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq
apsaugos reglamentas) ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq apsaugg,

nustatytq reikalavimq.
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Savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos
I priedas

COVID-l9 GREIT PANAUDOJIMO REGISTRACIJOS ZUNN,II,IS
Testo panaudojimas Testavgs arba

testq i5davgs
asmuo


