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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau Mokykla) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) testavimas organizuojamas vadovaujantis Palangos 
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. A1-1227 įsakymu „Dėl 
pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Palangos miesto savivaldybės ugdymo 
įstaigose“. 

2. Mokyklos vaikų testavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos) tikslas – užtikrinti sklandų 

vaikų testavimą Mokyklos patalpose. 

II SKYRIUS 

VAIKŲ TESTAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 
3. Vaikų testavimo organizavimo etapai: 
3.1. prieš pradedant vykdyti testavimą: 
3.1.1. grupių ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai (toliau – mokytojai) 
informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) apie planuojamo vykdyti testavimo 

organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą; 
3.1.2. vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo sutikimą dėl dalyvavimo tyrime (1 priedas); 
3.1.3. vaikų ėminius antigeno testais iš seilių ėminių („čiulpinukais“) ima ir rezultatus 

vertina mokytojai (tuo metu dirbantys grupėje), prieš tai susipažinus su instrukcija (2 priedas) ir/ar 
instruktavus visuomenės sveikatos specialistui; 

3.1.4. už testavimo organizavimą atsakingas vaikų visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas, kuris konsultuoja mokytojus dėl vaikų testavimo ir fiksuoja antigeno testų rezultatus po 
kiekvieno testavimo pagal nustatytą formą; 

3.1.5. Mokyklos  vaikai galės būti testuojami tik tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, 
kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Gavus teigiamą testo rezultatą ir įtarus COVID19 ligos 
(koronoviruso infekcijos) atvejį, mokytojai apie tai praneša mokyklos vadovui ir informuoja vaiko 
tėvus (globėjus, rūpintojus) apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) 
teigiamą rezultatą bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios 
linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt, o 
likusiems vaikams rekomenduojama testuotis mokykloje dažnesniu periodiškumu (izoliacija 
netaikoma), kas dvi dienas 10 dienų nuo sąlyčio datos; 

3.1.6. testavimas yra savanoriškas, tėvai (globėjai, rūpintojai) patys sprendžia, sutinka, kad 
vaikai būtų testuojami ar ne. Savo sutikimą/nesutikimą pažymi sutikimo formoje. 
Nerekomenduojama testuoti tuos vaikus, kurie sirgo ir po sirgimo nepraėjo daugiau nei 90 dienų. 

3.2. Savikontrolės tyrimo vykdymas: 
2.2.1. vaikų testavimas Mokykloje  atliekamas savikontrolės tyrimo metodu „čiulpinukais“ 

kas dvi dienas 10 dienų nuo sąlyčio datos; 
3.2.2. vaikų testavimui paskirta patalpa – vaiko lankoma grupė; 
3.2.3. testavimo patalpoje naudojamos priemonės: vienkartinės medicininės kaukės ir 



pirštinės, rankų antiseptikas, stalas priemonėms pasidėti, vienkartinės servetėlės, skirtos 
nosies sekretui išpūsti, uždaromas konteineris su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms 
atliekoms, antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius; 

3.2.4. prieš testavimą patalpa paruošiama: išvaloma, išdžiovinami paviršiai, ant kurių bus 
padėti vaikų testavimo rinkiniai; 

3.2.5. prieš pradedant testavimą patikrinama, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei 
pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošiamas antigeno testas naudojimui kaip 

nurodyta instrukcijoje; 
3.3. Mokytojas: 
3.3.1. atidžiai perskaito antigeno testo instrukciją; 
3.3.2. atlieka rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 
3.3.3. paima ėminį; 
3.3.4. įvertina vaiko testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas ir jį fiksuoja, 

saugiai supakuoja panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmeta į tam skirtą 
uždaromą konteinerį bei atlieka rankų higieną ir perduoda informaciją visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistui. 

 
III  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
4. Mokykla užtikrina asmens duomenų saugumą, konfidencialumą, saugojimą laikantis 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų. 

5. Su Tvarka atsakingi darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Vaikų, tėvus (globėjus, 
rūpintojus) su Tvarka supažindina grupių mokytojai. 

6. Tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.palangosgintarelis.lt 
 

_________________________________ 

http://www.palangosgintarelis.lt/

