
 
 

 

 
TESTAVIMO IR IZOLIAVIMOSI TVARKA 

 
Supažindiname su nauja testavimo ir izoliavimosi tvarka. Prašome įdėmiai perskaitykite 

visą pateiktą informaciją.  
1. Nuo 2021-09-23 dienos izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 

10 dienų. Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos 
dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Primename, kad anksčiau tokiu metu atlikus testą izoliacija buvo 
trumpinama iki 10 dienų. 

2. Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas, 
leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek 
švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą. 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, 
izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, arba asmenys, kuriems atlikus testą 
savikontrolės metodu, rezultatas yra teigiamas. Pastarieji lieka izoliacijoje 10 dienų arba iki 
individualaus neigiamo PGR tyrimo atsakymo. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka. 

3. Kaip ir iki šiol, nebus izoliuojami vakcinuoti ir persirgę mokiniai. Kiti ugdytiniai turi 
pasirinkimą – izoliuotis arba testuotis. Neizoliuojami mokiniai, kurie testuojasi savikontrolės 
greitaisiais antigeno testais tris kartus: iškart po atvejo nustatymo, antrą kartą – praėjus 48–72 
valandoms ir pakartotinai trečią kartą – dar po 48 valandų. Jei neįmanoma išlaikyti nustatyto 
testavimo dažnumo, galima testuotis artimiausią darbo dieną. Jeigu mokinys yra testuotas 24 val. iki 
patvirtinto COVID-19 ligos atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis testas užskaitomas, kaip pirmas 
testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau nei 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. 
Vaikai, kurių tėvai buvo pasirašę sutikimą dalyvauti profilaktiniame testavime, esant atvejui 
klasėje bus testuojami pagal naująja tvarką, nebent vaiko atstovai atsisakys šio testavimo, tokiu 
atveju vaikui teks mokytis nuotoliniu būdu ir izoliuotis namuose. Todėl tam, kad išvengtume 
nuotolinio mokymo, visų tėvelių prašome nuolatos atnaujinti informaciją –  jei vaikas bus 
paskiepytas, atliksite antikūnų testą, ar vaikas persirgs covid -19 liga, praneškite klasės vadovui 
ir nurodykite datą, kada tai įvyko. 

 Svarbu! Jei po šio naujojo nutarimo atsiras tėvelių, kurie anksčiau nesutiko, bet 
norėtų įsitraukti į profilaktinį testavimą, prašome informuoti klasės vadovą, perduosime 
užpildyti sutikimo formą. 

  
4. Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja sąlytį turėjusiems mokiniams, 

dalyvaujantiems ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės 
sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga dienos nedalyvauti neformaliojo švietimo ar kitose 
veiklose (būreliuose), jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems asmenims 
nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama 
apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie mokiniai turi 
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų 
COVID-19 ligos prevencijos priemonių. 

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys 
asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą. 
 



Naująją tvarką reglamentuojantį teisės aktą rasite ČIA https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&search
ModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3">ČIA . 
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