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1.

2.

Veiksmai ir priemonės
Mokinių iki 16 m. tėvai (globėjai) ir vyresni nei 16
metų mokiniai sutinka arba nesutinka dėl periodinio
profilaktinio savikontrolės testavimo, savikontrolės
tyrimo esant sąlyčiui su patvirtintu COVID-19 ligos
atveju, savikontrolės tyrimo klasėje ar grupėje mokiniui
nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol
laukiama tokio mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo
rezultatų.

Ugdymo įstaigos mokiniai, turėję kontaktą su
sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje:
1. izoliacija netaikoma ir dalyvauja ugdymo
procese, jeigu atliekamas savikontrolės tyrimas
(GAT) nustatytu periodiškumu ugdymo
įstaigoje;
2. Izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis
greitaisiais antigeno testais (GAT) nustatytu
periodiškumu ugdymo įstaigoje.

3.

Ugdymo įstaigos mokiniai, turėję kontaktą su
sergančiuoju COVID-19 liga šeimoje (su kartu
gyvenančiais asmenimis):
1. Izoliacija taikoma -7 dienos

4.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su
sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje:
1. Izoliacija netaikoma, jeigu atliekamas
savikontrolės tyrimas greitaisiais antigeno
testais (GAT).

5.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su
sergančiuoju COVID-19 liga socialinėje aplinkoje
(koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

Pastabos
Tėvams ar vyresniam nei 16
metų mokiniui nesutikus
dalyvauti testavime,
mokinys privalo izoliuotis 7
dienas nuo paskutinės
sąlyčio dienos su
sergančiuoju, kuriam
patvirtintas teigiamas GAT
ar PGR tyrimas. Izoliacijos
laikotarpiu ugdymas
nuotoliniu būdu nebus
vykdomas.
Testavimo ir izoliacijos
išimtis taikoma mokiniams,
kuriems mažiau nei prieš 90
dienų COVID-19 liga
diagnozuota atlikus PGR ar
antigeno testą.
Izoliacija taikoma – 7 dienos
nuo paskutinės sąlyčio
dienos su sergančiuoju,
kuriam patvirtintas
teigiamas GAT ar PGR
tyrimas.
Izoliacijos išimtis taikoma
mokiniams, kurie persirgo
COVID-19 liga ir praėjo
mažiau kaip 90 dienų nuo
ligos diagnozavimo
Testavimo išimtis taikoma
darbuotojams, kuriems
mažiau nei prieš 90 dienų
COVID-19 liga diagnozuota
atlikus PGR ar antigeno
testą.
Testavimo išimtis taikoma
darbuotojams, kuriems
mažiau nei prieš 90 dienų
COVID-19 liga diagnozuota

1. Izoliacija netaikoma, atliekamas savikontrolės
tyrimas GAT nustatytu periodiškumu ugdymo
įstaigoje.

atlikus PGR ar antigeno
testą.

6.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su
sergančiuoju COVID-19 liga šeimoje (su kartu
gyvenančiais asmenimis):
1. izoliacija netaikoma ir dalyvauja ugdymo
procese, jeigu atliekamas savikontrolės tyrimas
(GAT) nustatytu periodiškumu ugdymo
įstaigoje;
2. Izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis
greitaisiais antigeno testais (GAT) nustatytu
periodiškumu ugdymo įstaigoje.

7.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA
Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per
Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui
atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Plačiau galite
rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijosisdavimas

8.

Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, kurie atlieka savikontrolės
tyrimą greitaisiais antigeno testais (GAT), 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su
sergančiuoju COVID-19 liga dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar
kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie asmenys
negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama
apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis,
tokie asmenys turi dėvėtį nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis
saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.
Mokinys ar darbuotojas gavęs teigiamą GAT registruojasi atlikti PGR tyrimą
mobiliajame punkte ir izoliuojasi iki PGR tyrimo atsakymo. Gavus PGR testo
atsakymą, mokinys/tėvai/ ugdymo įstaigos darbuotojas informuoja ugdymo įstaigą
apie ligą, susisiekia su savo šeimos gydytoju. Susirgusiems gyventojams izoliaciją
skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.

9.

Izoliacijos ir testavimo
išimtis taikoma
darbuotojams, kurie persirgo
COVID-19 liga ir praėjo
mažiau kaip 90 dienų nuo
ligos diagnozavimo

10. Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, izoliuojasi ir registruojasi atlikti
PGR tyrimą tel. nr. 1808 arba internetu: www.1808.lt
11. Kilus klausimų, prašome, kreiptis el.paštu: budintis@vvsb.lt arba NVSC tel. nr.
(85)2649676
___________________

