KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
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Kretinga
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir
2 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927
„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (toliau –
Sprendimas):
1. N u r o d a u testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti
(toliau – Testavimas) atlikti Kretingos rajono savivaldybės mokyklose (toliau – Mokyklos), kurios
sutinka dalyvauti Testavime, vykdančiose:
1.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – aplinkos paviršių ėminių tyrimą
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – Paviršių PGR tyrimas).
Testavimą vykdyti periodiškai kas 14 dienų, Sprendime nurodyta tvarka;
1.2. pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ir pirminį profesinį mokymą –
savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – Savikontrolės tyrimas). Testavimą
vykdyti periodiškai kas 3–5 dienas, Sprendime nurodyta tvarka.
2. S k i r i u Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Kretingos
VSB) visuomenės sveikatos specialistę, atsakingą už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą,
koordinuoti Testavimo Mokyklose procesą (ėminių paėmimą, reikalingų priemonių užtikrinimą,
ėminių pristatymo į laboratoriją organizavimą ir kt.), bendradarbiauti su Nacionaline visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) ir aprūpinti Mokyklas Paviršių PGR tyrimui atlikti
reikalingomis priemonėmis.
3. Į p a r e i g o j u :
3.1. VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiąjį gydytoją paskirti asmens
sveikatos priežiūros specialistą (-us), atsakingą (-us) už Kretingos VSB visuomenės sveikatos
specialistų instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl Savikontrolės tyrimo atlikimo, ir apie tai raštu
informuoti Kretingos VSB el. p. info@kretingosvsb.lt;
3.2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių (toliau – Švietimo
skyrius) užtikrinti Savikontrolės tyrimui reikalingų antigeno testų užsakymą ir perdavimą
Mokykloms;
3.3. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ūkio tarnybą vykdyti Paviršių PGR
tyrimo ėminių pristatymą į laboratoriją (-as) pagal Kretingos VSB visuomenės sveikatos specialistės,
atsakingos už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, pateiktą grafiką;
3.4. Mokyklų vadovus koordinuoti Testavimo procesus, užtikrinant Testavimo vykdymo
etapų įgyvendinimą pagal:
3.4.1. Sprendimo 6 punktą šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytose Mokyklose;
3.4.2. Sprendimo 8 punktą šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytose Mokyklose;
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3.4.3. paskirti Sprendimo 10.2 papunktyje nurodytus atsakingus asmenis Mokykloje (toliau
– Asmenys) dėl Paviršių PGR ėminių tyrimų ir savikontrolės tyrimų, Asmenų sąrašą pateikti Švietimo
skyriui el. p. lina.jadenkuviene@kretinga.lt;
3.4.4. užtikrinti Sprendimo 12 punkte Asmenims paskirtų funkcijų vykdymą.
4. P a v e d u Savivaldybės gydytojui kontroliuoti, kaip vykdomi šio įsakymo 2 ir 3.1
punktai.
5. Įsakymą skelbti Teisės aktų registre (TAR) ir savivaldybės interneto svetainėje.
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