
Informacija apie profilaktinį tyrimą dėl Covid-19 ligos kaupinių metodu 

 

Klaipėdos miesto Tauralaukio progimnazijos pradinių klasių mokiniai gali būti ugdomi mišriu būdu tik periodiškai 

atliekant darbuotojų ir mokinių namų ūkių bandomuosius profilaktinius tyrimus  COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti 

kaupinių metodu. Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje 

(viename mėgintuvėlyje). Taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis kišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm.  

Tyrimas vykdomas dviem etapais: 

 1 etapas. Tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkio nariams (t.y. visiems kartu su mokiniu 

gyvenantiems šeimos nariams) bei mokykloje kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams. Tyrimas atliekamas Klaipėdos 

Covid-19 patikros mobiliame punkte (Dubysos g. 10, Klaipėda). Kiekvienas mokinio namų ūkis registruojamas tyrimui, 

gauna SMS žinutę į nurodytą telefoną, kada ir kokiu laiku turi atvykti atlikti tyrimą. Analogiškai gaunami ir tyrimo 

rezultatai. Neatvykus bent vienam namų ūkio nariui, tyrimas anuliuojamas. Jei namų ūkio kaupinio atsakymas - teigiamas, 

tai kaupinyje esantys asmenys turi izoliuotis ir jie pakartotinai tiriami molekuliniu testu (PGR tyrimu) imant tepinėlį iš 

nosiarylės.  

 2 etapas. Po 4–7 dienų tyrimas pakartotinai atliekamas mokykloje, jame dalyvauja tik mokiniai ir mokyklos darbuotojai. 

Jei klasės kaupinių atsakymas – teigiamas, tai klasės mokiniai ugdymą tęsia  nuotoliniu būdu, kaupinyje esantys asmenys 

turi izoliuotis ir jie pakartotinai tiriami molekuliniu testu (PGR tyrimu) imant tepinėlį iš nosiarylės. 

 

Profilaktinis COVID-19 ligos nustatymo tyrimas neatliekamas, jei mokiniui arba jo namų ūkio nariui: 

 

a) prieš mažiau nei 180 dienų PGR tyrimu / SARS-CoV-2 antigeno testu buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija); 

b) prieš mažiau nei 60 dienų gavote teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą; 

c) prieš mažiau nei 180 dienų pasiskiepijote nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pagal pilną skiepijimo schemą. 

Pasiruošiamieji darbai prieš tyrimų atlikimą: 

1. renkama informacija apie mokinio namų ūkius (namų ūkio narių vardai, pavardės, asmens kodai, telefono numeriai); 

2. renkami sutikimai asmenų, norinčių dalyvauti profilaktiniame tyrime; 

3. užpildomos kaupinių PGR tyrimui registravimo formos; 

4. parengiami ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimo grafikai; 

5. gaunami valdžios institucijų leidimai dalyvauti profilaktiniame tyrime bei atnaujinti ugdymą mišriu būdu.  

Daugiau informacijos apie profilaktinį tyrimą dėl Covid-19 ligos kaupinių metodu galite rasti: 

 https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/vaiku-ir-jaunimo-sveikatos-stiprinimas/profilaktiniai-tyrimai-mokyklose/ 

 https://youtu.be/J_SnKKwFQuU 

 https://youtu.be/qJB2JN5zmns 

 https://visuomenessveikata.lt/informacija-ugdymo-istaigoms-apie-testavima-kaupiniu-metodu/ 

 https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms/ 
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