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Gerbiami merai, savivaldybių administracijų direktoriai, švietimo padalinių bei mokyklų

vadovai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums už nuosekliai teikiamą pagalbą švietimo įstaigoms. Tikime, kad tik

bendromis pastangomis ir susitelkę galėsime grįžti į įprastą gyvenimo ritmą ir kartu į įprastą

kasdieninį ugdymo procesą visose ugdymo pakopose.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais1, Vyriausybės nutarimais2, Sveikatos

apsaugos ministerijos teisės aktais3 bei reaguodami į gaunamas užklausas, pastebėjimus, kviečiame

susitelkti, kad mokytojų testavimas vyktų sklandžiai ir kad visi mokyklos bendruomenės nariai

jaustųsi saugiai. 

2021 m. kovo 26 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuris įpareigojo

Vyriausybę patvirtinti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams,

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, darbuotojų tikrinimosi

tvarką. Darbų sąraše numatyta, kuriose veiklose dirbantiems žmonėms privaloma pasitikrinti

sveikatą ir atlikti koronaviruso (COVID-19) nustatymo tyrimą – arba periodiškai, arba vieną kartą

prieš pradedant veiklą. Toks sprendimas įsigaliojo – 2021 m. kovo 27 d. Švietimo paslaugos ir veikla

priskirti veikloms, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga

COVID-19. Asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ar kitų švietimo teikėjų švietimo veikloje ar

vykdantys laisvojo mokytojo veiklą, ar teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas švietimo

įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų
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atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, privalo periodiškai profilaktiškai

tikrintis, ar neserga COVID-19.

Atkreipiame dėmesį, kad testavimas reikalingas asmenims, kurie turi tiesioginį
nuolatinį kontaktą su vaikais / mokiniais. Mokytojai ir kiti darbuotojai, kurie dirba
nuotoliniu būdu ir neturi tiesioginio kontakto su kitais asmenimis darbo funkcijų atlikimo
vietoje, mokytojai ar kiti darbuotojai, kurie užeina į mokyklą trumpam ir neturi ilgesnio (virš
15 min.) kontakto su kitais asmenimis, gali nesitestuoti iki tol, kol jų veikla vykdoma
nuotoliniu būdu.

Svarbu paminėti, kad periodiniai tyrimai operacijų vadovo spendimu neatliekami
asmenims:

1) kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo

patvirtinta operacijų vadovo sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

2) kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina pagal visą skiepijimo schemą;

3) kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus

atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

Kaip nustatyta operacijų vadovo sprendime, atliekant periodinius profilaktinius tyrimus
galimi šie metodai: PGR tyrimas, greitasis PGR tyrimas, kaupinių PGR tyrimas ar antigeno
testas. 

Primename, kad darbdavio atstovas, t. y., mokyklos vadovas:
1) turi sudaryti testuojamų darbuotojų, kurie turi tiesioginį kontaktą su kitais asmenimis

darbo vietoje, sąrašus, juos pagal poreikį atnaujinti bei informuoti sąrašuose nurodytus
darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą;

2) bendradarbiauti su savivaldybe derinant laiką mobiliuose punktuose, kris skirtas
švietimo įstaigų darbuotojų profilaktiniam testavimui. Jeigu įmanoma, siekti, kad laikas
švietimo įstaigų darbuotojų testavimui būtų kuo patogesnis mokyklos darbuotojams;

3) lanksčiai reaguoti į mokyklos darbuotojų situacijas, jeigu dėl svarbių pateisinamų priežasčių
darbuotojas negalėjo atlikti profilaktinio patikrinimo laiku, t. y. kas 7–10 dienų (nėra galimybės

užsiregistruoti pasitikrinimui dėl patikrinimo posto užimtumo, registruojantis ne vėliau kaip prieš 2

dienas; švietimo įstaigos darbuotojas dalyvavo laidotuvėse ar pan.) ir informuoti darbuotoją apie

pareigą tai padaryti kuo skubiau;

4) informuoti savivaldybės administraciją, jeigu darbuotojams neįmanoma atlikti profilaktinio

sveikatos patikrinimo laiku dėl mobiliųjų punktų užimtumo ir prašyti pasirūpinti papildomo punkto

įkūrimo ar ilgesnio mobiliųjų punktų darbo laiko;

5) pagal galimybes pasirūpinti, kad švietimo įstaigų darbuotojai, kurie patys negali ar
jiems sudėtinga nuvykti profilaktiniam testavimui ar skiepijimui, galėtų nuvykti į testavimo ar
skiepijimo vietą mokykliniais autobusais4.

Mokyklos darbuotojų atsakomybė – patiems pasirūpinti registracija
profilaktiniams patikrinimams ir testavimo periodiškumu kas 7–10 dienų. Atlikus testą
rekomenduojama iš anksto užsiregistruoti kitam testui. Planuoti registraciją tyrimams
galima iki 14 dienų.

Atkreipiame savivaldybių vadovų dėmesį, kad vadovaujantis Sveikatos apsaugos

ministro įsakymu5:
 numatyta pareiga mobiliesiems punktams planuoti registraciją tyrimams ne

mažiau kaip 14 dienų;
 įteisinta, kad registracijos vietos būtų stebimos ir pagal poreikį papildomos,

siekiant užtikrinti galimybę simptomus jaučiančiam užsiregistruoti per 24 val.,
o profilaktiniam tyrimui – per 48 val.;
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 numatyta savivaldybių administracijų direktoriams organizuoti tyrimų atlikimą taip,
kad per savaitę savivaldybėje tyrimų būtų atliekama ne mažiau nei 2,5 proc. nuo
savivaldybės gyventojų;

 mobiliojo punkto darbo laikas turi būti užtikrinamas, atsižvelgiant į besikreipiančių
pacientų srautus ir užtikrinant tyrimų atlikimą tokia apimtimi, kaip
tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d.
sprendime Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo“.

Labai kviečiu savivaldybių administracijas bendradarbiauti ir esant poreikiui savivaldybėje

steigti naujus mobiliuosius punktus, ilginti jų darbo laiką ar organizuoti procesus kitaip, kad tie

asmenys, kuriems privalomas profilaktinis patikrinimas kas 7 ar 10 dienų, galėtų tai daryti laiku.

Asmenų profilaktiniam ar vienkartiniam sveikatos patikrinimui bei asmenų skiepijimui galima

numatyti asmenų vežimą mokykliniais autobusais4 laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos

laiku.

Mums visiems rūpi, kad mokyklų bendruomenės jaustųsi kaip įmanoma saugiau sugrįžti į

mokyklas dirbti kasdienį darbą, todėl dėkojame už Jūsų rūpestį ir pastangas valdant šią nelengvą

misiją kartu!

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                          Jurgita Šiugždinienė
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