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  PATVIRTINTA 

  Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“  

  direktoriaus  2021 m. kovo 23 d. 

  įsakymu Nr. V-24 

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  “SPRAGTUKAS“ 

 

VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų ir darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tvarka (toliau – 

Tvarka) reglamentuoja vaikų ir darbuotojų sveikatos duomenų valdymą Kauno lopšelyje-darželyje 

„Spragtukas“ (toliau – Įstaiga). Sveikatos duomenys kaupiami ir pateikiami tik informaciniais tikslais, 

kurie susiję su asmens sveikatos klausimais.  

2. Aprašas paengtas vadovaujantis:  

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir jo pakeitimais; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“; 

 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ir jo pakeitimais; 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 11 19 įsakymas Nr. V-99. 

 

 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar 

neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ ir jo pakeitimais; 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 12 01 įsakymas Nr. V-102. 

 

 Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl vaikų ugdymo organizavimo 

ir bendrų taisyklių esant ekstremaliai situacijai įstaigoje tvarkos“ ir kitais direktoriaus įsakymais 

susijusiais su tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu. 

3. Tvarkos tikslas – užtikrinti sistemingą vaikų ir darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos), ligos diagnozių, saviizoliacijos laikotarpių priežiūrą Įstaigoje. 

4. Tvarkos įgyvendinimas atliekamas pagal priedą Nr. 3. 

5. Įstaigos tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimas grindžiamas 

bendradarbiavimu tarp Įstaigos ir Visuomenės sveikatos biuro. 

 

II. VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO EIGA 
 

6. Tyrimai esamai CIVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami taikant:  



 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas); 

 greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė 

analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min. (toliau – greitasis PGR tyrimas); 

 nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-

nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas); 

 atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – 

antigeno testas) (toliau kartu – tyrimai). 

7. Pagal atlikimo dažnumą tyrimai skirstomi į: 

7.1. vienkartinius – atliekant vieną kartą darbuotojams ir taikant šios Tvarkos 6 punkte nurodytus 

tyrimų metodus; 

7.2. periodinius – atliekant darbuotojams, atitinkantiems šios Tvarkos 10 punkte nustatytomis 

sąlygomis ir taikant šios Tvarkos 6 punkte nurodytus tyrimų metodus. 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 03 29 įsakymas Nr. V-26. 

 

7.3 nenustatyto periodiškumo – atliekami nenustatytu periodiškumu šios Tvarkos 10.1. papunktyje 

nurodytiems asmenims taikant šios Tvarkos 6 punkte nurodytus tyrimų metodus. 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 11 19 įsakymas Nr. V-99. 

 

8. Ėminiai tiksliniams ir periodiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

nustatymo imami mobiliuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

9. Vienkartiniai tyrimai atliekami – pagal 1 priede pateiktą algoritmą:  

9.1. darbuotojams, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu 

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, darbo metu 

turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems pradedant dirbti; 

9.2. studentams, dalyvaujantiems praktikoje, kuri atliekama įstaigos patalpose ir neįmanoma atlikti 

nuotoliniu būdu. 

10. Periodiniai tyrimai atliekami - pagal 1 priede pateiktą algoritmą ir ne dažniau kaip kas 7 dienas 

ir nerečiau kaip kas 10 dienų: privalomai darbuotojams nurodytiems 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, 

sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl 

Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau 

periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, 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, 

sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“. 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 03 29 įsakymas Nr. V-26. 

 

10.1. Nenustatyto periodiškumo tyrimai atliekami asmenims norintiems vykti į užsienį, kuriems 

diagnozuota alergija vakcinacijai, nėščioms. 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 11 19 įsakymas Nr. V-99. 

 

11. Tyrimai neatliekami darbuotojams: 

11.1.  kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija): 



11.1.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo 

rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei 

asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

11.1.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba 

anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą. 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 12 01 įsakymas Nr. V-102. 

 

11.2. kurie dirba nuotoliniu būdu; 

11.3. kurie yra atostogose; 

11.4. kurie turi nedarbingumo pažymėjimą (jo nurodytu laikotarpiu); 

11.5. kurie yra vaiko gimdymo ir auginimo atostogose; 

11.6. asmuo, kuris yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

11.6.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas 

netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

11.6.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 

rezultatu); 

11.6.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 

dozės suleidimo, išskyrus Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

11.6.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne 

daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 

rezultatu); 

11.6.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 

dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų); 

11.6.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o 

antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie 

persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 

SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

11.6.7. po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos 

dozės; 

11.6.8. asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra 

gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) 

kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą. 

12. Tyrimai vaikams atliekami jų tėvų ar globėjų apsisprendimu. 

 

III. VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ (COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)) 

SVEIKATOS DUOMENŲ KONTROLĖ  

 

13. Esant ekstremaliai situacijai, darbuotojai susirgę užkrečiama liga, nedelsiant turi informuoti 

įstaigos administraciją. 



14. Ugdytinių tėvai apie vaiko susirgimą užkrečiama liga, nedelsiant turi informuoti vaiko grupės 

mokytoją. 

15. Esant vaiko šeimai saviizoliacijoje, ugdytinio tėvai apie saviizoliacijos terminus informuoja 

vaiko grupės mokytoją arba Įstaigos atsakingą darbuotoją (tel.8 37 422487 arba 8 37 425764) 

(direktoriaus 2020 12 07 d. įsakymas Nr.V-70). 

16. Vaiko grupės mokytojas gavęs informaciją apie vaiko susirgimą užkrečiama liga, nedelsiant 

turi informuoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir visuomenės sveikatos specialistą. 

17. Įstaigoje, ekstremalios situacijos metu nurodytose informacinėse sistemose, sergančių vaikų ir 

darbuotojų duomenis pateikia raštvedys, jeigu kiti Įstaigos direktoriaus įsakymai nenumato kitaip. 

18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui užtikrina ugdytinių šeimų, esančių saviizoliacijoje, 

situacijos stebėseną - situacija fiksuojama kontroliniame-registracijos žurnale (direktoriaus 2020 12 07 

d. įsakymas Nr.V-70). 

19. Darbuotojai, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį 

kriterijų, vadovaujasi 2 priedo algoritmu. 

20. Direktoriaus pavaduotojai, kontroliuojantys tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atlikimo (karantino metu) plano terminus, reguliariai informuoja sąrašuose nurodytus 

darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą ir pateikia duomenis apie pavaldžių darbuotojų 

vakcinavimosi ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) eigą sandėlininkei (kiekvienos 

savaitės trečiadienį iki 10.00 val.). 

21. Sandėlininkė, atsakinga už darbuotojų profilaktinės sveikatos pasitikrinimo kontrolę: 

21.1.  rengia tiriamų Įstaigos darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atlikimo planą ir savalaikiai pateikia informaciją Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistams (direktoriaus 2021 02 01 d. įsakymas Nr.V-09); 

21.2. užtikrina reguliariai (kiekvienos savaitės trečiadienį iki 12.00 val.) duomenų pateikimą, 

naudojantis elektroninėmis nuorodomis, apie įstaigos darbuotojų vakcinavimo eigą bei apimtį Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (direktoriaus 2021 02 19 d. įsakymas Nr.V-14). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), ligos diagnozių, saviizoliacijos 

laikotarpių procesą organizuoja ir suinteresuotus asmenis dėl terminų laikymosi savalaikiai informuoja 

direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas. 

23. Kasdieninę vaikų tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), ligos diagnozių, 

saviizoliacijos laikotarpių stebėseną ir savalaikį informavimą atsakingam darbuotojui vykdo vaiko 

grupės mokytojas. 

24. Periodinę vaikų tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), ligos diagnozių, 

saviizoliacijos laikotarpių stebėseną ir bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos specialistu vykdo 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

25. Kasdieninę ir periodinę darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), ligos 

diagnozių, saviizoliacijos laikotarpių stebėseną, kontrolę vykdo tiesioginiai darbuotojų vadovai. 

26. Už teisingą ir teisėtą darbuotojų ir vaikų tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

ligos diagnozių, saviizoliacijos laikotarpių duomenų valdymą atsakingas visuomenės sveikatos 

specialistas. 

27. Dėl testavimosi darbuotojai patys registruojasi paskambinę Karštosios linijos telefonu 1808 

arba apsilankius www.1808.lt 

28. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo direktorius. 



29. Įstaigos darbuotojai turi vadovautis „Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos 

algoritmu, priedu Nr. 4. 

Punkto pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 11 19 įsakymas Nr. V-99. 

 

 

________________________________________ 

 

Parengė: direktorė Asta Valatkevičienė 



 

1 priedas 

 

BESIMPTOMIŲ DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIO TYRIMO ALGORITMAS 

 

 
 

*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis 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 taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. 

įsakymu Nr. V-352 „Dėl 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 taisyklių 

patvirtinimo“, 6 priedu. 

** Atliekamas savo lėšomis. 

 
Priedo pakeitimai: 

Direktoriaus 2021 11 19 įsakymas Nr. V-99. 

 



 
 

 

 

2 priedas 

 

ASMENŲ, KURIE ATITINKA BENT VIENĄ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KLINIKINĮ KRITERIJŲ,  

TYRIMŲ ALGORITMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPĮ (mobilusis punktas) ASPĮ (ne mobilusis punktas) Asmuo, turintis COVID-19 

ligos (koronaviruso 

infekcijos) simptomų 

PGR tyrimas  
PGR tyrimas arba 

greitasis PGR tyrimas  

Aktyvi infekcija Aktyvi infekcija neaptikta Aktyvi infekcija neaptikta Aktyvi infekcija 

Antigeno testas  

PGR tyrimas arba 

greitasis PGR tyrimas  

Aktyvi infekcija neaptikta Aktyvi infekcija 



 

ugdymo įstaigos vadovas įgyvendina teisės aktų 
reikalavimus, 

parengia darbuotojų (pagal prioritetus), kuriems reikalinga 
atlikti greituosius testus sąrašus

darbuotojui 
atliekamas greitasis 

testas

testo atsakymas teigiamas

(kai nustatoma IgG arba IgG ir IgM 
klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2) 

(darbuotojas turi imunitetą)

vakcinacija nebūtina nuo 
tyrimo atsakymo gavimo 

dienos 60 dienų laikotarpiui

testo atsakymas neigiamas 

(darbuotojas neturi 
imuniteto)

darbuotojas 
registruojamas 

vakcinacijai

darbuotojas  
nepageidauja 

skiepytis

ugdymo įstaigos vadovas 
sudaro ir patvirtina darbuotojo 

PGR tyrimų planą kas 7-10 
dienų

darbuotojas  pagal įstaigos vadovo 
sudarytą ir patvirtintą planą vyksta 
atlikti PGR (iš nosiaryklės) tyrimą

darbuotojas privalo atlikti PGR 
tyrimus pagal ugdymo įstaigos 

vadovo sudarytame plane 
nurodytą periodiškumą iki kol 

nepasikeis valsybinių teisės aktų 
reikalavimai

darbuotojas 
pageidauja 

skiepytis

darbuotojas 
paskiepyjamas 
pirma vakcina

ugdymo įstaigos vadovas sudaro 
darbuotojo PGR tyrimų planą kas 

7-10 dienų iki antro vakcinos 
dozės

darbuotojas paskiepyjamas 
antra vakcinos doze

praėjus savaitei po antros 
vakcinos dozės nereikia atlikti 
tyrimų ne mažiau nei 90 dienų

darbuotojas 
neatlieka greitojo 

testo 

ugdymo įstaigos vadovas sudaro 
darbuotojo PGR tyrimų planą kas 

7-10 dienų

darbuotojas pagal įstaigos vadovo 
sudarytame plane nurodytą 

periodiškumą vyksta atlikti PGR (iš 
nosiaryklės) tyrimą

darbuotojas privalo atlikti PGR tyrimus 
pagal ugdymo įstaigos vadovo sudarytą 
planą iki kol nepasikeis valsybinių teisės 

aktų reikalavimai

darbuotojas persirgęs COVID-19 liga 

ir turi imunitetą

(kuriems COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija) buvo patvirtinta PGR metodu 

arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu)

profilaktiniai tyrimai neatliekami 
nuo tyrimų atsakymo dienos 180 

dienų laikotarpyje

profilaktiniai tyrimai neatliekami 
nuo vakcinavimosidienos 180 

dienų laikotarpyje

 

3 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 priedas 

 

 


