
PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-35 ( 1.3.) 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ SAVIKONTROLĖS VAIKŲ 

TESTAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GREITAISIAIS 

ANTIGENŲ TESTAIS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) savikontrolės vaikų 

testavimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitaisiais antigenų testais (toliau – GAT) 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) – vidaus dokumentas, reglamentuojantis vaikų savikontrolės 

testavimo organizavimą, atsakingus asmenis, vidaus kontrolę ir atsakomybę. 

           2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2021-08-24 sprendimu Nr.V-

1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis asmenų, sergančių COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir 

asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklėmis.  

 

II SKYRIUS 

UŽ TESTAVIMO ORGANIZAVIMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

 

            3. Už testavimo GAT organizavimą atsakingas Lopšelio-darželio direktorius. 

            4. Už teisingų duomenų apie sutikimą/nesutikimą testuotis į Mokinių registrą suvedimą ir 

koregavimą atsakingas Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

            5. Už tėvų pasirašytų sutikimų/nesutikimų surinkimą ir pateikimą direktoriui atsakingi 

grupėje dirbantys ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Pasirašytas tėvų sutikimas/nesutikimas dėl 

vaiko testavimo  saugomas pas Lopšelio-darželio pavaduotoją ugdymui. 

            6. Už praktinį savikontrolės vaikų testavimą ir gautų duomenų fiksavimą, interpretavimą 

atsakingi tą dieną, kai testavimas vykdomas, grupėje dirbantys pedagogai ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

            7. Už konsultavimą dėl savikontrolės testavimo organizavimo ir vykdymo atsakingas 

Lopšeliui-darželiui priskirtas visuomenės sveikatos specialistas. 

 

III SKYRIUS 

TESTAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

            8. SavikontrolėsGAT testavimas vykdomas ne rečiau kaip kas 3-5 dienos, išskyrus atvejus, 

kai testavimo diena yra švenčių diena. Tokiu atveju testavimas vykdomas iškart po šventinės dienos. 

            9. Testavimas po turėto didelės rizikos kontakto ar vienam iš grupės vaikų gavus teigiamą 

testo rezultatą, testavimas vykdomas pagal teisės aktuose nurodytą algoritmą. 

            10. Testuojami tik tie ugdytiniai, kuriuos testuoti davė sutikimą teisėti jų atstovai. 

            11. Testavimo rezultatai fiksuojami specialiame žurnale (1 priedas), prie tos dienos duomenų 

pasirašant asmeniui, atlikusiam testavimą. 

            12. Gavus teigiamą testo rezultatą apie tai nedelsiant informuojamas vaiko atstovas, Lopšelio-

darželio direktorius ir visuomenės sveikatos specialistas.   

            13. Gavus teigiamą testo rezultatą vaiko atstovui rekomenduojama atlikti vaikui PGR testą, 

kaip tai numatyta teisės aktuose, laikytis izoliavimosi taisyklių, o PGR testo rezultatus, jei toks 

atliekamas, pranešti Lopšelio-darželio direktoriui. 



 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

             14. Visi už profilaktinio testavimo organizavimą ir vykdymą atsakingi asmenys privalo laiku 

ir kokybiškai atlikti Apraše nurodytas pareigas. 

             15. Lopšelio-darželio darbuotojai, pastebėję šio Aprašo pažeidimus, privalo apie tai 

informuoti direktorių.  

 

 

_____________________________ 

  



                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA 

      Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žiogelis“  

      direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. 

  įsakymu Nr. V-35 (1.3.) 

 1 priedas 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

GREITOJO ANTIGENO TESTO (VAIKŲ) ATLIKIMO REGISTRAS  

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, 

pavardė, grupė  

GAT atlikimo data ir 

laikas 

Turėto 

kontakto 

data 

Testo  

atsakymas  

(T – teigiamas, 

N – neigiamas) 

Asmens, kuris 

įrašė informaciją 

vardas, pavardė 

Pastabos 
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2.       
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