Administracijos direktorius:
1. nustato testavimo organizavimo
savivaldybėje taip pat ir švietimo įstaigose
tvarką (sutinkančių testuotis skaičiaus
nustatymas, testavimo būdo parinkimas,
testų užsakymas, testavimo vietų, įstaigų
pasirinkimas, aprūpinimas priemonėmis,
testų pristatymas, medicininių atliekų
išvežimas, mėginių išvežimas)

2. paskiria atsakingą asmens sveikatos
priežiūros įstaigą, kuri instruktuoja ir
teikia konsultacijas dėl testų atlikimo

3. teikia Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu
informaciją apie testavimo eigą ir (ar)
rezultatus

Mokyklos vadovas:






pasirenka tyrimą/tyrimus, koordinuoja tyrimo procesą, užtikrina testavimo vykdymo etapų įgyvendinimą;
derina su savivaldybės administracijos įgaliotu (-ais) asmeniu (-imis) įgyvendinimo veiksmus, aprūpinimą priemonėmis ir kitus klausimus;
informuoja kiekvienos grupės ar klasės bendruomenę apie planuojamo vykdyti tyrimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą,
asmens duomenų tvarkymą;
reguliariai informuoja testavime dalyvaujančių ugdymo įstaigos mokinių atstovus pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnius mokinius apie testavimo
organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus;
užtikrina asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą.

jeigu organizuojamas paviršių PGR tyrimas

jeigu organizuojamas kaupinių PGR tyrimas

jeigu organizuojamas savikontrolės tyrimas




kiekvienai klasei, kurios mokiniai
dalyvauja savikontrolės tyrime, paskiria
paskiria už tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį
už organizavimą ir antigeno testų
sveikatos priežiūrą mokykloje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) mokyklos darbuotoją (-us)
paruošimą naudojimui atsakingą
mokyklos darbuotoją
 pažymi arba paskiria atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre mokinius, dėl kurių
gautas sutikimas dalyvauti testavime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą arba
16 metų ir vyresnio mokinio telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikina
Kaupinių PGR tyrimo atlikimo etapai:


sveikatos priežiūros specialistas vieną kartą
instruktuoja
visus
testavime
dalyvaujančius mokinius, kaip imti ėminius
kaupinių PGR tyrimui (jei nebuvo mokiniai
instruktuoti praėjusiais mokslo metais);

Savikontrolės tyrimo atlikimo etapai:




ėminius antigeno testams atlikti mokiniai
ima savarankiškai tam skirtoje vietoje ar
prižiūrint
atsakingam
mokyklos
darbuotojui;
antigeno testus atlieka, rezultatus vertina ir
interpretuoja patys mokiniai, padedant





ėminius mokiniai ima savarankiškai,
prižiūrint atsakingam visuomenės sveikatos
specialistui;
paimti ėminiai kaupinių PGR tyrimui,
transportuojami į laboratoriją;
kai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
nustatoma
kaupinyje,
informuojami
mokiniai, kurių kaupinyje nustatyta
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos).




atsakingam mokyklos darbuotojui, arba
atsakingas mokyklos darbuotojas, jei
mokinys jaunesnis nei 16 metų;
antigeno testų rezultatus fiksuoja
atsakingas mokyklos darbuotojas;
mokiniui, kuriam gautas teigiamas
antigeno
testo
rezultatas,
rekomenduojama
registruotis
patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį
punktą per Karštosios linijos sistemą
telefonu 1808 arba pildant elektroninę
registracijos formą adresu www.1808.lt.

Mokinai (jaunesnį nei 16 metų – padedant atsakingam mokyklos darbuotojui), dalyvaujantys savikontrolės tyrime:
1. atidžiai perskaito
antigeno testo
instrukciją

2. atlieka rankų
higieną šiltu
vandeniu ir muilu
arba dezinfekcine
priemone

3. paima ėminį ir
įvertina savo testo
rezultatą pagal
gamintojo nurodytas
instrukcijas

4. saugiai supakuoja
panaudotą greitojo
antigeno testo rinkinį
į atskirą maišelį, jį
išmeta į tam skirtą
uždaromą konteinerį
bei atlieka rankų
higieną

5. gavus teigiamą
antigeno testo ar
atlikto patvirtinamojo
PGR tyrimo
atsakymą,
informuoja
atsakingą mokyklos
darbuotoją

