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SUSIRGIMŲ RIZIKOS VALDYMO VYKDANT TIESIOGINĮ MOKINIŲ UGDYMO
PROCESĄ MOKYKLOJE APRAŠAS
Vykdant projektą - pradinių klasių mokinių ugdymas kontaktiniu būdu, būtina laikytis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo
organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų ir vadovautis toliau aprašytais veiklos
algoritmais.
Grįžtant į tiesioginį ugdymą mokykloje, ne anksčiau kaip prieš 48 val. mokyklos ir Vilniaus
visuomenės sveikatos biuro suderintu laiku (toliau – VVSB), mokytojai (darbuotojai) bei vaikų
šeimos ūkiai mobiliajame patikros punkte pasidaro PGR testą kaupinių būdu. Esant neigiamam testui,
moksleiviai grįžta į tiesioginį ugdymą. Teigiamo kaupinių testo dalyviai pakartotinai tiriasi
individualiais PGR testais.
Periodiškai, suderinus su VVSB, kaupinių būdu, vaikai ir darbuotojai kas 4 – 7 dienas
testuojami mokykloje. Testavimo procesą prižiūri ir koordinuoja VVSB darbuotojas suderinęs su
mokyklos vadovu.
Nustačius teigiamą testą kaupinyje, visa klasė (grupė) izoliuojasi, o kaupinio dalyviai darosi
individualius PGR testus mobiliajame COVID-19 patikros punkte. Jeigu, individualiai pasitikrinus,
atsakymai būna neigiami, visa klasė grįžta į tiesioginį ugdymo procesą.
Po individualių PGR testų, nors vienam iš klasės vaikų patvirtinus užsikrėtimą, tos klasės
(grupės) vaikai izoliuojasi 14 dienų. Po 7 dienų gali darytis individualius PGR testus ir esant
neigiamam testo rezultatui, praėjus 10 dienų nuo galimo sąlyčio atvejo, grįžta į mokyklą.
Jeigu, pasidarius individualų testą vaikas yra sergantis (užsikrėtęs) arba dėl įvairių susirgimų
nelankęs mokyklos - apie jo galėjimą grįžti į mokyklą ir pasveikimą, sprendimą priima šeimos
gydytojas arba į tiesioginį ugdymą grįžta ne anksčiau kaip prieš 48 val. pasidarę individualų PGR
testą ir informavę mokyklą.
Jeigu iš teigiamo kaupinio nors vienas atsisako testuotis individualiai – tai laikoma, kad
žmogus yra sergantis, klasė izoliuojasi 14 dienų.
Mokiniai, dėl įvairių priežasčių nelankę mokyklos 3 ir daugiau dienų ir/ar praleidę periodinį
testavimą kaupiniais mokykloje (pavyzdžiui izoliacijoje buvusios klasės ar po mokinių atostogų ar
dėl kitos priežasties) į tiesioginį kontaktinį ugdymą grįžta kitą dieną po mokykloje vykdomo
testavimo kaupiniais, turintys neigiamą testo rezultatą. Siekiant minimizuoti užsikrėtimo riziką,
testavimosi kaupiniais dieną šie mokiniai į mokyklą ateina iš anksto jiems nurodytu laiku su burną ir
nosį dengiančiomis kaukėmis ir juos pratestavus išvyksta iš mokyklos namo. Kol negaunami testo
rezultatai jiems organizuojamas nuotolinis ugdymo procesas.
Naujai prisijungti prie tiesioginio ugdymo gali parašę prašymą – sutikimą mokyklos
direktoriui, mobiliajame COVID-19 patikros punkte, paskirtą dieną, atlikę testavimą kaupiniais ir
gavusieji neigiamą rezultatą ateina į tiesioginį ugdymą mokykloje.
Profilaktiniai testai neatliekami asmenims:
1.
kuriems prieš mažiau nei 180 dienų buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija);
2.
kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
3.
kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą.
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