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KLAIPĖDOS R. PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos darbuotojų ir kitų švietimo teikėjų profilaktinių tyrimų
dėl  koronaviruso infekcijos  (toliau  – COVID-19 ligos)  organizavimo tvarka Plikių  I.  Labutytės
pagrindinė  mokykla  (toliau  – Tvarkos  aprašas)  nustato  (toliau  – Mokykla)  ir  Klaipėdos  rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) veiksmų ir komunikavimo tarp įnstituciju
seką, organizuojant profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos švietimo įstaigos darbuotojams.

2. Švietimo  įstaigos  vadovas  atsakingas  už  profilaktinių  tyrimų  dėl  COVID-19  ligos
organizavimą įstaigoje. 

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
– Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo 2021 m.  sausio  28  d.
sprendimu  Nr.  V-175 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336
„Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“
pakeitimo“.

II SKYRIUS
PROFILAKTIŠKAI DĖL COVID-19 LIGOS TIRIAMOS DARBUOTOJŲ GRUPĖS 

4.  Profilaktiškai  dėl  COVID-19  ligos  tiriamos  Mokyklos  ir  kitų  švietimo  teikėjų  grupės,
paimant tepinėlį iš nosiaryklės ir ryklės (profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems COVID-19 liga
buvo patvirtinta SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-
CoV-2  antigeno  tyrimu,  arba  kurie  buvo paskiepyti  COVID-19 ligos  vakcina  pagal  skiepijimo
schemą mažiau nei  90 dienų laikotarpiu  ir  asmenys,  gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo
(kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą mažiau nei
60 dienų laikotarpiu):

4.1. mokyklos  darbuotojai,  turintys  tiesioginį (nuolatinį  ar laikiną) kontaktą su mokiniais,
ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

4.2.  savivaldybių  administracijų  paskirti  asmenys,  užtikrinantys  vaikų  priežiūrą  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimo  Nr.  1226  „Dėl  karantino  Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kiti mokytojai, kuriems
Vyriausybės  nutarimais  ar  kitais  sprendimais  nustatyta  vykdyti  funkcijas,  turinčias  tiesioginį
kontaktą su ugdomais mokiniais.

III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS ORGANIZAVIMO

TVAROS APRAŠAS

5.  Pagal  šios  tvarkos  aprašo  II  skyrių,  sudaromas  profilaktiškai  tiriamų  asmenų  tyrimo
atlikimo planas, kuriame pateikiamas darbuotojo, vardas, pavardė, planuojama tikrinimo data. 



6. Mokyklos darbuotojas sudaro darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą
su mokiniais sąrašą, pagal šios tvarkos aprašo II skyrių ir  sutinkančių tirtis dėl COVID-19 ligos
darbuotojų sąrašą. Darbuotojas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą ir savalaikį informacijos
teikimą visuomenės sveikatos specialistui apie naujai įtrauktus darbuotojus. 

7. Mokyklos darbuotojas nuolat atnaujina darbuotojų sąrašą, kurie tirsis dėl COVID-19 ligos
ir  pateikia  sutinkančių  tirtis  dėl  COVID-19  ligos  darbuotojų  sąrašą  visuomenės  sveikatos
specialistui.

8.  Visuomenės  sveikatos  specialistas  sudaro  tiriamų  asmenų  tyrimo  atlikimo  grafiką  ir
pateikia Mokyklos direktoriui. 

9. Visuomenės sveikatos specialistas informuoja sutikusius tirtis darbuotojus dėl COVID-19
ligos apie tyrimų atlikimo procedūrų eigą:

9.1. jog, darbuotojas pats registruojasi į mobilų punktą profilaktiniam tyrimui per Karštosios
koronaviruso  linijos  1808  sistemą  elektroniniu  būdu  (reikalingas  elektroninis  parašas  arba
elektroninė bankininkystė);

9.2. jog, darbuotojas užsiregistravęs tepinėliui iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ligos,
informuoja visuomenės sveikatos specialistą apie jam paskirtą datą ir laiką;

9.3. jog, darbuotojas gavęs atsakymą apie jam atliktą COVID-19 testo rezultatą, informuoja
Mokyklos vadovą ir visuomenės sveikatos specialistą.

8. Darbuotojas atsakingas už nuvykimą į mobilų punktą profilaktiniam tyrimui. 
9. Visuomenės sveikatos specialistas yra atsakingas už tai, kad sutikęs tirtis darbuotojas būtų

informuotas žodžiu ir raštu iš specialisto darbinio elektroninio pašto dėl COVID-19 ligos tyrimo ir
būtų atliekamas tyrimas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

10.  Visuomenės  sveikatos  specialistas  yra  atsakingas  už  šio  tvarkos  aprašo  III  skyriaus
duomenų  kaupimą  ir  ataskaitos  pateikimą  Biurui  užpildant  formą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqAC7mdITpbM6-NOrNHe8-
gmT6Ky6tR1sPmUl73QSUh6Pkdw/viewform kiekvieną  pirmadienį  iki  12  val.  (tiesioginį
(nuolatinį  ar  laikiną)  kontaktą  su  mokiniais  turinčių  darbuotojų  skaičius,  kurie  sutiko  tirtis
(gaunamas iš 7 punkte nurodyto atsakingo darbuotojo), bendras visų tirtinų darbuotojų dėl COVID-
19  skaičius,  ištirtų  darbuotojų,  kuriems  atliktas  laboratorinis  tyrimas  dėl  COVID-19  ir  gautas
rezultatas, skaičius, bendras teigiamų laboratorinių tyrimų dėl  COVID-19 skaičius)).

11.  Biuras  atsakingas už Klaipėdos rajono švietimo įstaigos  konsultavimą,  dėl  darbuotojų
atrinkimo.  Papildomas  kontaktinis  asmuo,  visuomenės  sveikatos  specialistė  Monika
Steponkienė, tel. 86 596 12 50, el. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt

12.  Biuras  kaupia  statistinius  duomenis  apie  darbuotojams  atliktus  tyrimus  ir  kiekvieną
pirmadienį  iki  15  val.  pateikia  Klaipėdos  rajono  savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų
centrui el. paštu korona@klaipedos-r.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
sveikatos  ir  socialinės  politikos  skyriui  el.  paštu  laima.kaveckiene@klaipedos-r.lt užpildant  1
priedo ataskaitą.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Už šio aprašo įgyvendinimą atsakingas Mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas  ir
visuomenės sveikatos specialistas.

14. Šio aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius.
  

________________________
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