
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DALYVAVIMAS PROFILAKTINIAME IR PERIODINIAME TYRIME 

UGDYMO ĮSTAIGA

Surenka tėvų (globėjų) sutikimus vaikams
dalyvauti tyrime ir prašymus dėl kontaktinio
ugdymo organizavimo

Surenka mokyklos darbuotojų sutikimus
(elektronine ar popierine forma) dalyvauti tyrime

Mokinių registre pažymi tėvų (globėjų)
sutikimus vaikui dalyvauti tyrime.Ties vaiko
duomenimis nurodo kontaktinį telefono nr.
(+3706...)

Praneša savivaldybei apie surinktus
dokumentus ir prašo leidimo dėl kontaktinio
ugdymo organizavimo

Paskiria atsakingą mokyklos darbuotoją už
virusologinių terpių paėmimą ir mėginių
pristatymą į laboratoriją

Atnaujina (pasirašo) bendradarbiavimo sutartį
su Biuru

SAVIVALDYBĖ

Parengia AD įsakymą dėl
įgaliojimo paimti virusologines
terpes ir pristatyti ėminius į
laboratorijas

Informuoja Biurą apie įstaigose
atnaujinamą ugdymo proceso
organizavimą mišriu būdu

Parengia AD įsakymą dėl ugdymo
proceso organizavimo mišriu būdu

BIURO SPECIALISTAS

Informuoja ugdymo įstaigos bendruomenę,
kaip užsiregistruoti greitajam antigeno testui
mobiliajame punkte ir sužinoti jo rezultatus

Su ugdymo įstaiga suderina periodinio
profilaktinio tyrimo atlikimo ugdymo
įstaigoje datą ir informuoja bendruomenę

Užsako profilaktiniam tyrimui reikalingas
virusologines terpes ir su jomis susijusias
papildomas priemones

Konsultuoja ugdymo įstaigos
bendruomenę

Apibendrina gautus rezultatus ir informuoja
ugdymo įstaigos vadovą bei kitus
bendruomenės narius

LABORATORIJA

Pateikia tyrimo rezultatus 

Informuoja ugdymo įstaigos bendruomenę apie
tyrimo atlikimo inicijavimą

Išduoda virusologines terpes ir
su jomis susijusias papildomas
priemones

Priima ir utilizuoja tyrimo metu
sugadintas terpes

Paskiria ugdymo įstaigos atstovą, atsakingą
už tyrimo procesų eigą, dirbsiantį kartu su
Biuro specialistu

Patikrina, ar ugdymo įstaiga turi visas
reikiamas priemones tyrimo atlikimui

Pagal poreikį bendradarbiauja su slaugytoja,
atliekant tyrimo ėminio paėmimą 

Ištiria mėginius

Parengia AD įsakymą dėl tyrimo
rūšies parinkimo ugdymo
įstaigoje:  kaupinių PGR (kas 4-7
d.) arba greitųjų antigenų (kas 3-4
d.)

Surenka tyrimo rezultatus, atliktus
mobiliajameme punkte

Pagal poreikį paruošia paimtus mėginius
transportavimui

Tyrimo atlikimui reikalingomis
priemonės Vilniaus mieste ir
rajone rūpinasi:

Vilniaus miesto savivaldybės (VMS)
pavaldžiose ugdymo įstaigose - VMS.
Valstybinėse ir nevalstybinėse
ugdymo įstaigoms - 1 kartui skiria
VMS, vėliau rūpinasi ugdymo įstaiga.

Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo
įstaigose- rūpinasi pati ugdymo
įstaiga. 
 

https://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2021/04/Sutikimas-del-dalyvavimo-tyrime-ir-asmens-duomenu-tvarkymo-tevams-ir-mokyklos-bendruomenei-neturintiems-prieigos-prie-elektronines-bankininkystes.docx
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