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COVID-19 situacija Europos Sąjungos šalyse
2021 m. 36 sav. duomenys

Šaltinis: https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#3_EUEEA



Nauji COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) 
atvejai Lietuvoje

2021-09-18 duomenys

SARS-CoV-2 atmainų paplitimas Lietuvoje



ES šalys pagal sergamumo ir testavimo apimtis
2021 m. 36-37 sav. duomenys

Šaltinis: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement, 2021-09-23 duomenys

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


Ataskaitinė para 2021-09-26

Savivaldybių spalvinės zonos                                           Spalvinių zonų apibrėžimai



Viena doze ir pilnai paskiepytų suaugusių asmenų skiepijimo 
apimtys ES šalyse

Šaltinis: https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#3_EUEEA

https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#3_EUEEA


Skiepijimo nuo COVID-19 ligos apimtys pagal amžiaus grupes

Šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (VDV IS), 2021-09-21

Pilnai imunizuoti
asmenys Lietuvoje

57,3%



http://www.stat.gov.lt/

http://www.stat.gov.lt/


Protrūkių dinamika ugdymo įstaigose Lietuvoje
(VDV IS duomenys)



Teisės aktai

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 2020 m. 
vasario 26 d. Nr. 152

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ 
VADOVO 2020 M. KOVO 18 D. SPRENDIMAS NR. V-438 „DĖL BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAIS“

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. 
rugpjūčio 24 d. SPRENDIMAS Nr. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 m. balandžio 14 d. ĮSAKYMAS Nr. V-802 „DĖL PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI IR 
SAVIKONTROLEI SKIRTŲ GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ VERTINIMO IR NAUDOJIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO“

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. 
birželio 30 d. SPRENDIMAS Nr. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m.
lapkričio  6  d. SPRENDIMAS Nr. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• LR SAM MINISTRO 2020 m. kovo 12 d. ĮSAKYMAS 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“

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. 
gegužės 29 d. SPRENDIMAS Nr. V-1336 “DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami 
sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ 
nustatytus kriterijus.“

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. gruodžio 23 d. ĮSAKYMAS Nr. V-2997 „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS 
BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 



Informacinė medžiaga
Kita aktuali informacija NVSC tinklalapyje mokyklos bendruomenei:

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-
medziaga-video-ir-kt/mokyklu-bendruomenei-apie-covid-19/dazniausiai-uzduodami-klausimai-5. 

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/mokyklu-bendruomenei-apie-covid-19/dazniausiai-uzduodami-klausimai-5


Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau, kaip 7 
izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą 
rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: 
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)

Didelė 
rizika

10



• Jei klasėje COVID-19 ligos atvejis, mokiniai, kurie nesitestuoja ir 
izoliuojasi - ar tokiu atveju tėvai galės gauti nedarbingumo išmoką 
(pradinių klasių?)

Taip

• Jei ugdymo įstaigos darbuotojo vaikas serga, bet jis pasiskiepijęs, 
ar darbuotojui reikia izoliuotis? 

Ne



Svarbu

Bendradarbiauti su ugdymo įstaigos visa bendruomene (tėvais, vaikais ir darbuotojais):
• Kuo skubiau informuoti apie COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) atvejį esantį 

ugdymo įstaigoje
• Informuoti apie galimybę susirgus pačiam ligoniui pildyti anketą: https://atvejis.nvsc.lt/
• Skatinti, kontaktinius asmenis gavus NVSC SMS apie sąlytį, pildyti anketą nurodytą SMS 

žinutėje
• Informuoti, kam reikalingi duomenys apie persirgimą COVID-19 liga (koronavirusine

infekcija) ir vakcinaciją COVID-19 ligos vakcina (V-352, 8 priedas).

https://atvejis.nvsc.lt/


Ar gali VSB specialistai gauti duomenis, patvirtinančius asmenims 
taikomas izoliavimo išimtis?

Taip. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 
SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 18 D. SPRENDIMAS NR. V-438 „DĖL 
BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAIS“. 
1.7. VSB specialistai turi teisę gauti duomenis, patvirtinančius asmenims taikomas izoliavimo išimtis, nurodytas 
Izoliavimo taisyklių 84.3, 84.6 ir 13.1 papunkčiuose



OV sprendimo Nr. V-1552 1.7.4 p. ir OV sprendimo 2543 1.8 p. pakeitimai 
nuo 2021-09-21

Jeigu švietimo įstaiga/administracija iš darbuotojo, mokinio/vaiko ar jo 
tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui 
nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant 
privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, 
atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą 
švietimo įstaigoje (toliau – VSB specialistas), bendradarbiauti su VSB 
specialistu nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.



Savivaldybių VSB dalyvavimas COVID-19 ligos atvejų 
ir protrūkių tyrimas ugdymo įstaigose 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 18 D. SPRENDIMAS NR. V-438 „DĖL BENDRADARBIAVIMO SU
SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAIS“



Bendradarbiavimo su savivaldybių VSB schema





• Aktualios informacijos tėvams pateikimas mokyklos tinklalapyje

• Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą
mokykloje, kontaktų paviešinimas mokyklos bendruomenei

• Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą
mokykloje, - pirmas kontaktinis sveikatos sistemos atstovas
mokykloje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo klausimais

• Glaudus mokyklos administracijos atstovų bendradarbiavimas su
atitinkamos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

2021-09-08

1 žinutė = prašymas

Dr. Rita Sketerskienė
Sveikatos saugos skyriaus vedėja
Visuomenės sveikatos departamentas
Sveikatos apsaugos ministerija



Testavimas ugdymo įstaigose:

•Ugdytiniai

•Ugdymo įstaigų darbuotojai



TESTAVIMO IŠIMTYS
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. gegužės 29 d. SPRENDIMAS Nr. V-1336

“DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO”
„4.2. neatliekami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 

d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar 

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

karantinas, nustatymo“ nustatytus kriterijus.“

1. Asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

1.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimu ar antigeno testu rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210

dienų, arba

1.2. 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, o nuo atsakymo praėjo ne daugiau kaip 60 dienų. (Netaikoma tais atvejais, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19

ligos (koronaviruso infekcija) vakcina.)

2. Asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

2.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

2.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

2.4. po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

2.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;

2.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama

„Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 24 d. SPRENDIMAS Nr. V-1927

„DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ 

„Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius priimti sprendimus dėl testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) organizavimo, koordinavimo ir vykdymo jų savivaldybės 
teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą (toliau – ugdymo įstaigos), kurios sutinka dalyvauti 
testavime.“

2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems vaikams ir mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme
Nr. V-1946 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga 
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 
karantinas, nustatymo“ nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti 
testavime.

ATSAKOMYBĖ (1 punktas)



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO 
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. 

rugpjūčio 24 d. SPRENDIMAS Nr. V-1927
„DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ 

UGDYMO ĮSTAIGOSE“ 

Pavyzdinė sutikimo forma dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar 
diagnozuoti.

• Kai mokykloje organizuojamas kaupinių PGR tyrimas – kas 4-7 dienas

„kai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nustatoma kaupinyje, siekiant identifikuoti konkretų sergantį (-čius) asmenį (-is), 
informuoti mokinius, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) bei registraciją į mobilųjį punktą PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba 
pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt., organizuoti izoliavimo paskyrimą mokiniams, kurių kaupinyje
nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims.“

• Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas – kas 3-5 dienas

„Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą. Per
Sprendimo Nr. V-1336 5.6 papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą
per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės
tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti atsakingam mokyklos darbuotojui.“

Asmuo, kuriam nustatytas teigiamas savikontrolės tyrimo rezultatas yra izoliuojamas.

Rekomenduojama vidaus tvarka numatyti po teigiamo savikontrolės tyrimo rezultato atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 m. balandžio 
14 d. ĮSAKYMAS Nr. V-802 „DĖL PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI IR 
SAVIKONTROLEI SKIRTŲ GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ VERTINIMO IR 
NAUDOJIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

12. Atlikus savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą:

12.1. teigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti COVID-19 ligą (koronaviruso
infekciją) ir registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobiliuosius punktus 
telefonu per Karštąją liniją 1808 arba pildant elektroninę formą 
adresu www.1808.lt

12.2. neigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti, kad nėra užsikrėtęs COVID-
19 liga (koronaviruso infekcija), tačiau privalo ir toliau laikytis teisės aktų 
reikalavimų ir rekomendacijų, įskaitant asmens higienos rekomendacijas, 
fizinio atstumo laikymąsi, asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimą

12.3. nevertintino rezultato atveju asmeniui rekomenduojama kartoti 
greitojo antigeno testo atlikimą



Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos 
algoritmas (V-352. 9 priedas)
Nuo 2021-09-23

Ugdymo tipas Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.

Pradinis, pagrindinis, 

vidurinis ugdymas

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis 

arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus PGR tyrimo atsakymo arba 

10 d.)

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. neizoliuojami vakcinuoti / persirgę ugdytiniai*

4. kiti ugdytiniai:

3.1. neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno 

testais (GAT):

GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo 

dažnumo). Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis testas 

užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, 

nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

ARBA

3.2. taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, jei 

asmuo nesitestuoja

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.

Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, 

kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo 

švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo 

įstaigos vaikai, taip pat tokiems asmenims nerekomenduojama 

dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, 

rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, 

skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis 

saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Profesinis mokymas, 

aukštojo mokslo 

studijos

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis

2. visi kiti – taikoma izoliacija Taisyklėse nustatyta įprasta tvarka
Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.

* vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 8 priedas).
_____



PVZ.



Ar gali mokinių tėvai testavimui sutikimą duoti vėliau, nes dabar 
neapsisprendžia ir nenori testuoti savo vaiko?

Taip, sutikimą gali pateikti ir vėliau. 

Ar gali mokinių tėvai nutraukti sutikimą testuoti savo vaiką?

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 
SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 24 d. SPRENDIMO Nr. V-1927  „DĖL 
PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ priede nurodyta, 
kad „sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos 
formos prašymą“ mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 
SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 24 d. SPRENDIMAS Nr. V-1927
„DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ 

Aplinkos paviršių PGR tyrimai – kas 14 dienų???

• Atliekamas sutikus ugdymo įstaigai, vykdančiai 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas.

• nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios 
grupės ar klasės aplinkos paviršių ėminiuose ir 
įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
visiems konkrečios grupės vaikams ir (ar) namų 
ūkiams bei registraciją į mobilųjį punktą 
greitajam antigeno testui per Karštosios linijos 
sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę 
registracijos formą adresu www.1808.lt.

SARS-CoV-2 viruso stabilumo laikas, nors ir statistiškai 
reikšmingai mažėjančiais kiekiais:
• susidarius aerozoliui, aplinkoje yra iki 3 valandų
• ant varinių paviršių virusas gali išsilaikyti iki 4 valandų
• ant kartoninių paviršių – iki 24 valandų
• ant plastiko bei nerūdijančio plieno – nuo 2 iki 3 parų

Parengta pagal ECDC Technical report. Disinfection of
enviroments in healthcare and non-health care settings
potencially contaminated with SARS-CoV-2. March 2020 



„4. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas:

4.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo
pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos
ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos, esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių 
laikotarpiui.

Nuo 2021-09-11:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 1.2.1 papunktį išdėstau taip:

„1.2.1. jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės (toliau – srautas) laikantis šių principų:

1.2.1.1. srautą turi sudaryti kuo mažiau skirtingų grupių, klasių;

1.2.1.2. pradinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti sudaromas iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios klasių grupės (pvz., 1-ų klasių, 3-ų klasių ir t.t.) mokinių, o esant 
mažiau nei 100 tos pačios klasių grupės mokinių skaičiui, tik tos pačios programos skirtingų klasių (pvz. 1–2 klasių, 2–3 klasių ir t.t.);

1.2.1.3. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje sprendimą dėl didžiausio atskiriamo srauto, suderinęs su mokyklos taryba, priima švietimo įstaigos vadovas; apie priimtą sprendimą 
informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį (savivaldybės mokyklos –
biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimą (savininką) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos);“.

P.S. Jei atsirastų neeilinė situacija Kauno apskrityje, ir negalima kitaip perorganizuoti ugdymo proceso, tada visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas 
organizuojamas nuotoliniu būdu, visais šiais atvejais bendradarbiauja ir sprendžia visas neeilines situacijas kartu - NVSC su savivaldybių VSB.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. birželio 30 d. SPRENDIMAS Nr. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. lapkričio  6  d. SPRENDIMAS Nr. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

Infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimas



Dėl profilaktinių periodinių tyrimų darbuotojams



Privalomai asmenims, 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“ (toliau – Nutarimas), 2 punkte

Kas turėtų mokėti už gimnazijos 
darbuotojų testavimą dėl COVID -19 
ligos? 

ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų

Švietimo paslaugos ir veikla:
• švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo 

veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo 
veikla

• valymo, maisto tiekimo ar 
kitos paslaugos, teikiamos švietimo 
įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose

• vaikų stovyklų veikla



Kaip elgtis pedagogui, jeigu po vakcinacijos praėjo 210 dienų ir nebeturi 
antikūnų. Ar jam reikia profilaktiškai testuotis kas 7-10 dienų ar ne?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1946 „Dėl 
Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ 
profilaktiškai testuotis nereikia.



Vakcinacija

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS 
„DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA 
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA 
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. V-2997



Kada trečiąja COVID-19 vakcinos doze (toliau – sustiprinančioji dozė), 
naudojant COVID-19 vakcinas Comirnaty ir Spikevax, vakcinuojami 
asmenys (ne prioriteto tvarka)?

• Asmenys sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze vakcinuojami ne 
anksčiau kaip po 180 dienų nuo antrosios COVID-19 vakcinos dozės 
suleidimo dienos.

PVZ vyresni nei 65 metų asmenys.



• Jei asmeniui po skiepijimo pirma COVID-19 vakcinos doze (kai 
skiepijimas daugiau nei viena doze numatytas COVID-19 vakcinos 
charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo 
schemoje) remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 
rezultatu buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), 
antra dozė jam skiepijama ne anksčiau kaip po 150 dienų nuo 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo, 
išskyrus jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės 
patvirtinimo dienos praėjo ne mažiau kaip 21 diena ir asmeniui 
nenustatomi SARS-CoV-2 anti-S ir (ar) anti-RBD IgG antikūnai (toliau –
IgG antikūnai). 



• Skiepijant farmacijos kompanijos AstraZeneca COVID-
19 vakcina Vaxzevria ir Comirnaty (išskyrus Aprašo 282 punkte 
nurodytu atveju) pirmajai skiepo dozei gali būti naudojama Vaxzevria, 
o antrajai – Comirnaty COVID-19 vakcina arba atvirkščiai. Šiame 
punkte nurodytu atveju tarp skiepijimo pirmąja ir antrąja 
atitinkamos COVID-19 vakcinos doze turi praeiti ne mažiau kaip 56 ir 
ne daugiau kaip 84 dienos.



COVID-19 vakcina nepaskiepyti asmenys, kuriems per pastarąsias 180 
dienų iki skiepijimo, vadovaujantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 
rezultatu, buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skiepijami 
ne anksčiau kaip po 150 dienų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
diagnozės patvirtinimo viena bet kurios COVID-19 vakcinos doze, išskyrus 
šiuos atvejus, kai skiepijama dviem dozėmis:
• jei asmens sprendimu atlikus IgG antikūnų tyrimą po COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo dienos praėjus ne mažiau 
kaip 21 dienai, IgG antikūnai nenustatomi

• gydytojo sprendimu asmenims, kuriems taikomas sisteminis 
imunosupresinis gydymas ar yra nustatytas imunodeficitinis sutrikimas

• esant objektyvioms aplinkybėms ir asmeniui pageidaujant būti 
vakcinuotam pagal dviejų dozių vakcinavimo schemą.



Ar pasiskiepijus galima užsikrėsti COVID-19 liga?

• Taip, tokia tikimybė yra. Visų pirma, gali būti, kad žmogų paskiepijo,
kai jis jau buvo užsikrėtęs nors to nežinojo. Tokiu atveju, tikėtina, kad
praėjus kelioms dienoms po vakcinacijos žmogus susirgs, nes
vakcinos poveikio dar nebus. To išvengti nėra įmanoma, testuoti
žmones prieš skiepijimą nėra racionalu, todėl nejaučiant COVID-19
simptomų, rekomenduojama skiepytis.

• Atliekant klinikinius tyrimus su vakcinomis, dalis pacientų, kurie buvo
paskiepyti vakcina, susirgo, nes nė viena vakcina nesuteikia 100 %
apsaugos nuo šios infekcijos, tačiau beveik visi sirgo lengvesne ligos
forma, nebuvo hospitalizuoti. Pasiskiepijus apsauga – nuo
komplikacijų ir mirties...



Ar alergiškus žmones galima skiepyti vakcinomis nuo 
COVID-19 liga?

• Žmonės, kurie žino, kad yra alergiški kuriam nors iš vakcinos komponentų,
išvardytų pakuotės lapelio 6 skyriuje, neturėtų būti skiepijami.

• Kai kuriems vieną ar kitą vakciną jau gavusiems žmonėms buvo pastebėta
alerginių reakcijų (padidėjęs jautrumas). Todėl, kaip ir visas kitas vakcinas,
taip ir vakcinas nuo COVID-19 reikia suleisti atidžiai prižiūrint gydytojui
bei, jei tai reikalinga, suteikiant tinkamą gydymą. Žmonės, kuriems
pasireiškia sunki alerginė reakcija, kai jiems skiriama pirmoji vienos ar kitos
vakcinos dozė, antrosios dozės vartoti neturėtų.

Rekomenduojama kiekvienu atveju pasikonsultuoti su savo šeimos 
gydytoju!



Lietuvos statistikos departamento vakcinų veiksmingumo 
bei galimų šalutinių poveikių stebėsenos Lietuvoje 

ataskaita 1 dalis

Pateikiami duomenys apie gamintojo Pfizer-BioNTech vakcinos Comirnaty efektyvumą 
apsaugant nuo užsikrėtimo Delta atmaina, hospitalizacijos ir mirties.

Tyrimo metodika: retrospektyvinė 221000 suderintų porų kohorta.

Pasiskiepijusių asmenų:

• rizika užsikrėsti sumažėja net 5 kartus 

• rizika patekti į ligoninę dėl COVID-19 ligos yra 10 kartų mažesnė 

• rizika numirti nuo COVID-19 ligos – bent 20 kartų mažesnė

• Pabrėžtina, kad vakcinos efektyvumas yra dar didesnis, jei antras skiepas gautas 
neseniai arba asmuo yra jaunesnis

Informaciniai pranešimai - Oficialiosios statistikos portalas

Vakcinų efektyvumo analizė (publikuota 2021-09-15)

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=265909


Jūsų klausimai?

Dėkoju už dėmesį.


