Dažniausiai užduodami klausimai dėl grįžimo į kontaktinį ugdymą mokykloje
(DUK)
Ar sugrįžimas savanoriškas ar privalomas visiems? Ar Covid-19 tyrimas prieš grįžtant
privalomas ar tik rekomenduojamas? Ar galės į kontaktinį ugdymą grįžti tie mokiniai, kurių
tėvai nesutinka, kad vaikai būtų testuojami?
Grįžimas į tiesioginį ugdymą yra tik savanoriškas. Mokinio tėvai privalo pasirašyti Prašymą dėl
grįžimo į mokyklą ir sutikimą testuotis bei tvarkyti asmens duomenis. grįžimui į mokyklą ir sutikimą
testuoti šeimos ūkį, tam, kad galėtų mokytis tiesiogiai mokykloje. Nesitestuojančių šeimos ūkių
(jei jie turėtų testuotis) vaikai liks nuotoliniame ugdyme.

Kas laukia atsisakiusiųjų parašyti prašymą grįžti į kontaktinį mokymą?
Nuotolinio ir gyvo mokymo derinimas yra didelis iššūkis mokytojams ir visai mokyklos
darbuotojų komandai. Jei klasėje bus mažiau nei 15-20 proc. nenorinčių grįžti į kontaktinį ugdymą,
tokiems vaikams bus organizuojamas nuotolinis mokymas jungtinėje grupėje. Nuotoliniu būdu
mokytis liekantys vaikai turės kitą mokytoją/mokytojas, galimai keisis tvarkaraštis, ar net
vadovėliai.
Kaip mokysis vaikai, kurie negalės grįžti į klasę, jei šeimos covid-19 testas bus teigiamas?
Tokie mokiniai tęs mokymą nuotoliniu būdu ir bus jungtinėje grupėje.

Ar mokiniams mokykloje būtina dėvėti kaukes? Ar vaikai ir mokytojos klasėse turės dėvėti
kaukes (ar kitus veido uždangalus)?
Pradinių klasių mokiniams kaukes dėvėti neprivaloma klasėje. Mokyklos darbuotojai kaukes dėvi
ir visi laikosi kitų saugumo reikalavimų. Informuosime, jei bus ekspertų nurodymas kaukes
privalomai dėvėti ir mokiniams.

Kaip užtikrinamas mokytojų ir mokyklos personalo darbuotojų saugumas?
Progimnazijos mokytojai ir darbuotojai taip pat testuojami kaupinių metodu, bei bus testuojami
kiekvieną savaitę, kaip ir mokiniai mokykloje.
Ar vaikas galės būti mokyklos patalpose po 15 val., kol sulauks tėvų?
Mokykloje jungtinių VDM grupių sudarinėti nebus galima. Kai būsime pasiruošę spręsti šį
klausimą, informuosime.

Jei šeima nesutinka vaiko leisti nuo kovo 16, bet tai norės padaryti vėliau. Kokia bus
grįžimo procedūra?
bus galima prisijungti vėliau parašius prašymą mokyklai ir visam šeimos ūkiui savarankiškai
atlikus testus. Jei testas neigiamas, mokinys galės grįžti prie kontaktinio mokymo. Jei susidarys
didelis naujai grįžtančių pradinių klasių mokinių skaičius, stengsimės organizuoti centralizuotą
tokių šeimų tyrimą kaupinių metodu.

Testavimas
Ar galima pirmą testą atlikti tik vaikui? Kaip elgtis šeimos ūkiui?
Visam vaiko šeimos ūkiui testuotis nėra privaloma, o tik rekomenduojama dėl tikslesnių rezultatų
ir didesnio aplinkinių saugumo mokykloje. Optimaliausias variantas yra 3-5 žmonės iš šeimos
ūkio. Mokinys ir jo broliai, seserys, kurie yra progimnazijos pradinių klasių mokiniai, testuotis
privalo.

Koks testavimo procesas?
Užpildžius anketą į nurodytą telefono numerį gausite šeimos testavimo laiką. Nurodytu laiku
testuojami visi šeimos ūkio nariai (pateikti anketoje). Kiekvienas šeimos narys gaus SMS su
kvietimu testuotis. Jei laikas netinkamas, galima bus atvykti patogiu laiku, tačiau tuomet gali tekti
palaukti. Visuomenės sveikatos biuras yra įsipareigojęs atsakymus atsiųsti per 24 valandas. Jei
šeimos tyrimas neigiamas, atsakymas siunčiamas SMS žinute. Jei šeimos tyrimas teigiamas, SMS
žinute siunčiamas kvietimas užsiregistruoti standartiniam PGR testui atlikti, testuojasi visi šeimos
nariai. Jei mokykloje mokosi keli tos pačios šeimos pradinių klasių mokiniai, juos būtina žymėti į
vieną kaupinį. Kitu atveju šeima bus pakviesta tirtis be reikalo du kartus.
Ar reikia testuotis jei persirgai covid-19 liga ir turi persirgimo dokumentus? Jei turi
antikūnių?
Nereikia testuotis vakcinuotiems du karus; persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 90 dienų;
turintiems teigiamą serologinio testo atsakymą <60 dienų. Dokumentus (ar bent jau informaciją,
kad tokie turimi) reikia pateikti klasės vadovui.
Kokiu būdu bus eliminuojami klaidingai teigiami PGR rezultatai. 2020.12 PSO PGR
rekomendacijos: naudotinas tik simptominės ligos atveju.
Aptikus teigiamą kaupinio tyrimo rezultatą, tiriamieji dar kartą testuojami standartiniu PGR testu
individualiai. Taip gaunami tikslūs rezultatai ir sergantysis izoliuojamas.
Ar reikės atlikti testą jeigu šeimos ūkis jau persirgo COVID-19? Ar reikės atlikti testą
mažamečiui vaikui iki 2 metu?

Testavimas rekomendacinis, reikia atsižvelgti į laikotarpį, kada šeimos nariai sirgo. Mažiems
vaikams testą atlikti galima (per metų patirtį punkte testuoti ir kūdikiai). Patikros punktų
darbuotojai yra kvalifikuoti atlikti testus įvairaus amžiaus vaikams.

Ar bus testuojamos šeimos ar tik vaikai?
Pirmuoju tyrimu rekomenduojama išsitirti visai šeimai. Pakartotinai mokykloje bus testuojami tik
vaikai.
Kas yra šeima šiuo atveju? Jei vaikais reguliariai bendrauja su močiute, ar jai ir reikės atlikti
testą?
Ne, nereikia. Testas atliekamas tik vieno ūkio šeimos nariams.

Jeigu vaikas persirgęs ar užtenka jo antikūnų teigiamo testo, ar reikalingas visos šeimos
testavimas?
Jei vaikas prasirgęs prieš mažiau nei 90 dienų; turintiems antikūnių <60 dienų, testuotis nei ūkiui
nei vaikui nereikia.

Šiuo metu šeimoje yra peršalimu sergančių asmenų. Ar PGR testas nebus teigiamas net jei
tai ir ne covid-19?
Nebus. PGR testas reaguoja tik į COVID-19 virusą.
Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčių vaikų/vaiko testas bus teigiamas? Ar reikės
izoliuotis visai klasei?
Taip, izoliacija kaip ir standartinio COVID teigiamo testo atveju. Izoliacija 14 dienų didelės rizikos
kontaktui, 10 dienų kitiems atvejams. Minima izoliacijos apimtis gali kisti – vyriausybėje ir
ekspertų taryboje vyksta diskusijos šiuo klausimu kaip terminą sutrumpinti.

Kas bus jei vaikas susirgs? O jei susirgs klasiokas? Ar turės karantinuos visą šeimą? Jei taip
- kiek laiko?
Jei klasėje viename iš kaupinių aptinkamas virusas, testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai
atskirai, kad atrasti sergantį. Visa klasė išeis izoliuotis 10-čiai dienų į nuotolinį mokymą. Po to
grįžta atgal į mokyklą ir testuojami kaupinių metodu. Patvirtintam vaikui ir jo šeimai izoliacija 1014 dienų. Ekspertai dirba ties klausimu, kad izoliacijoje liktų tik sergantis vaikas, o kiti atlikę testą,
galėtų grįžti į mokyklą.

Ar šis kaupinių testas yra aprobuotas valstybės, oficialiai patvirtintas? Ar kaupinių
testavimo metodas yra patikimas? Ir koks yra jo tikslumas?
Taip, kaupinių testavimas patvirtintas ir aprobuotas. Jo tikslumas 94 procentai. Testas yra saugus
ir neskausmingas, tamponėlis kišamas į nosies landą 1-1,5 cm.
Kaip bus atliekamas testas mažiems vaikams, jaunesniems broliams/seserims, kurie nesėdės
ramiai? Ar tėvams bus leidžiama lipti iš automobilio palaikyti vaiko?
Darant testą iš automobilio nelipama – testas imamas pro atidarytą langą. Vaiką galima laikyti ant
kelių. Slaugytojos turi patirties imant mėginius iš įvairus amžiaus vaikų. Kritiniu atveju taip,
galima išlipti, tačiau problemų paimti mėginį darbuotojams neturėtų kilti.
Ar vaikas galės atsisakyti mokykloje duoti mėginį?
Gali, tačiau testą atlikti rekomenduojama, nes tik tokiu atveju bus galima užtikrinti saugią aplinką
mokykloje. Jei vaikas atsisakys ir klasėje bus surastas COVID atvejis šis vaikas privalės izoliuotis.

Kaip, kur ir kokiu dažnumu vyks testavimas?
Vėlesnį testavimą (maždaug kas savaitę) mokykloje darys atvykę medikai.
Kaip ir kas atrinks vaikus pakartotiniam tikrinimui, kokiose patalpose jis vyks, kas dalyvaus
atliekant tyrimą?
Kaupiniai bus imami klasėje iš visų klasės mokinių ir pedagogų.

Koks testavimo procesas mokykloje?
Testas yra labai paprastas ir jį būtų galima daryti ir namuose pačiam. Bet Lietuvos įstatymai sako,
kad tai gali daryti tik asmens sveikatos specialistas, todėl maždaug kas savaitę į mokyklą atvyks
specialistų komanda, kad galėtų paimti mėginius. Mėginukus vaikams ims slaugytojas specialisto
priežiūroje.

