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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. V-785 

„Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose“ (toliau – Sprendimas): 

1. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų (toliau – ugdymo įstaiga) vadovams ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktoriui paskirti bendru sprendimu ugdymo įstaigose už aplinkos paviršių PGR tyrimo 

organizavimą atsakingus asmenis: visuomenės sveikatos specialistą ir ugdymo įstaigos darbuotoją. 

2. Į p a r e i g o j u  ugdymo įstaigų vadovus organizuoti ir vykdyti paviršių PGR tyrimui 

atlikti reikalingų virusologinių terpių paėmimą ir aplinkos paviršių ėminių pristatymą į laboratoriją, 

taip pat aplinkos paviršių PGR tyrimui atlikti reikalingų asmeninių apsaugos priemonių ir ėminių 

paėmimo ir jų gabenimo priemonių: šaltkrepšių, rankų antiseptiko, vienkartinių pirštinių, kaukių, 

paėmimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.  

3.    P a v e d u ugdymo įstaigų vadovams: 

3.1. informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę apie aplinkos paviršių PGR tyrimo 

organizavimą, jo tikslą, eigą bei gautus rezultatus; 

3.2. organizuoti ir koordinuoti aplinkos paviršių PGR tyrimo ėminių paėmimą ugdymo 

įstaigoje; 

3.3. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės aplinkos paviršių ėminiuose, 

rekomenduoti pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir sudaryti sutinkančių 

atlikti greitąjį antigeno testą vaikų namų ūkių ir darbuotojų sąrašą; 

3.4. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės aplinkos paviršių ėminiuose, 

informuoti konkrečios (-ių) grupės (-ių) sutinkančius išsitirti vaikų namų ūkius ir darbuotojus apie 

registraciją į mobilųjį punktą greitųjų antigeno testų atlikimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) nustatymo (registracija nurodytiems tyrimams vykdoma per Karštosios linijos sistemą 

telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt). 

4. Į p a r e i g o j u  atsakingus asmenis įstaigose atlikti kitus veiksmus, nurodytus 

Sprendime. 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis Administracijos direktorių 

Adomas Bužinskas 
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