
 

 

 

PATVIRTINTA 

Prienų r. Pakuonio pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 2021-05-06 

įsakymu Nr. (1.3)V1-89 (papildyta 

2021-11-17 direktoriaus įsakymas 

Nr. (1.3) V1-183) 

 

 

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SAVITESTAVIMOSI IR 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies  

1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. 

nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos 

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

teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.2, 2.2.9.23 ir 2.2.9.6 papunkčiais, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygo ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021-05-04 sprendimu Nr. 1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“, 

1. privaloma laikytis ir organizuoti mokyklos darbą laikantis šių reikalavimų: 

1.1. visi asmenys mokykloje turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį 

ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei 

(rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.  

1.2. maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų 

metu, tiek po pamokų:  

1.2.1. vienos klasės (grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų 

patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi 

mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);  

1.2.2. jeigu yra poreikis, koreguojamas mokyklos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų 

pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai 

jie atvyksta į ar išvyksta iš mokyklos, naudojasi bendromis mokyklos patalpomis, ilsisi pertraukų 

metu, valgo. Tvarkaraštyje trumpesnės kaip 10 min. pertraukos gali būti numatomos ar pamokos 

pirmoje pamainoje pradedamos anksčiau kaip 8 val. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos 

trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.);  

1.2.3. skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai (1-4 kl. mokiniai išeina ir 

įeina į mokyklą per paradinį ėjimą, 5-10 kl. mokiniai išeina ir įeina į mokyklą, per duris esančias 

prie aktų salės); numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų 

(patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių;  

1.2.4. organizuojant fizinio ugdymo pamokas persirengimo kambariais naudojasi tik tos 

pačios klasės (grupės) mokiniai; 

1.2.5. 1-4 klasių mokiniai lauko drabužius palieka rūbinėje, 5-10 klasių mokiniai drabužius 

palieka prie aktų salės įrengtoje rūbinėje.   
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1.2.6. 1-4 klasių mokiniai naudojasi tualetu esančių pirmajame aukšte pradinių klasių 

korpuse, 5-10 klasių mergaitės naudojasi antro aukšto tualetu, 5-10 klasių berniukai naudojasi prie 

sporto salės esančiu tualetu.  

1.2.7. mokyklos kiemo teritorijos suskirstytos 1-10 klasėms. (Priedas Nr. 4)  

1.2.8. taikomos kitos organizacinės priemonės. 

1.3. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, 

lauko klasėse. 

1.4. Esant galimybei, nevykdoma kontaktiniu būdu interaktyvios veiklos, kurių negalima 

atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp 

mokinių užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas. 

1.5. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas sureguliuotas taip, kad būtų 

sumažintas mokinių skaičius valgykloje. (Priedas Nr. 5) Po kiekvienos klasės (grupės) valgymo salė 

išvėdinama ir išvaloma. 

1.6. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

1.7. Prie įėjimo į mokyklą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir 

kitiems asmenims pateikta informacija:  

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

1.7.3. draudimą į mokyklą atvykti asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

1.8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė stebima: 

1.8.1. mokykloje mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuojama 

kūno temperatūrą tik atvykus į mokyklą; 

1.8.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant 

atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis 

konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų; 

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti 

mokyklos patalpas ir jam rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

1.8.4. jeigu mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 

izoliaciją; 

1.8.5. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

1.9. Mokykloje užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar 

kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. 

1.10. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines 

funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į mokyklos 

pastato vidų ugdymo proceso metu ribojamas. Mokinius atlydintys, pasitinkantys tėvai (globėjai, 

rūpintojai) laukia hole prie pagrindinio įėjimo. Jei nevykstant ugdymo procesui mokyklos patalpos 

yra panaudojamos kitoms reikmėms, užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos 

būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų 

rekomendacijų.  
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1.11. Mokykloje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie 

įėjimo į mokyklą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat 

paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1)

.pdf). 

1.12. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.  

1.12.1. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną.  

1.12.2. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės 

ir pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir išvalomos.  

1.12.3. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos 

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.  

1.12.4. Dalijimasis ugdymo priemonėmis ribojamas.  

1.12.5. Kitas aplinkos valymas mokykloje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). 

2. Mokyklinio autobuso vairuotojas užtikrina karantino režimo priemonių, nustatytų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu  

Nr. V-2513 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas“, 

laikymąsi.  
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Priedas Nr. 1 

 

Mokinių tyrimų savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais registracijos žurnalas 

 
Mokykla  Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla 

     

 

Klasė: 
   

     Eil. Nr.  Vardas, pavardė  Testo atlikimo data  Testo rezultatas  Pastabos  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

Neigiamas 
    Teigiamas Žurnalą užpildė: 

 

     

  

Teigiamas 
  

  

Neigiamas 
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Priedas Nr. 2 

 

Mokinių tyrimų savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais registracijos 

žurnalo apibendrinimas 

 

Klasė 
Atliktų testų 

skaičius 
Neigiami Teigiami 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Iš 

viso    
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Priedas Nr. 3 

 

Mokinių tyrimų savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais registracijos 

žurnalas 

 

Nr. Pavardė Vardas 

Testo 

atlikimo 

laikas 

Testo 

atsakymas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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Priedas Nr. 4 

 

Mokyklos kiemo teritorijos zonos pertraukų metu 

 

Teritorija Klasė Įėjimas/ išėjimas 

Mokyklos kiemas 2 Judėjimas pro pagrindinį įėjimą 

Lauko gimnastikos aikštelė 1/3 Judėjimas pro vidinį I a įėjimą 

Krepšinio aikštelė 4 Judėjimas pro vidinį I a įėjimą 

Futbolo aikštė 5/6 Judėjimas pro įėjimą prie sporto salės  

Takas į mokyklos sodą 7/8 Judėjimas pro įėjimą prie sporto salės 

Aikštelė prie kolonų 9 Judėjimas pro įėjimą prie kolonų 

Mokyklos kiemas už skulptūros 10 Judėjimas pro įėjimą prie kolonų 
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Priedas Nr. 5 

 

Maitinimo grafikas 
 

Laikas Klasė Pastabos 

8.50 - 8.55 

 

„Boružiukų“ grupė Maistas išsinešamas 

9.05 - 9.25 

 

Jungtinė IU/PU grupė  

9.25-10.50 Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

10.50 -11.10 

 

1, 2, 3 8 mok., 9 mok., 3 mok.  

11.10- 11.15 

 

Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

11.15- 11.30 

 

4 11 mok. 

11.30-11.40 Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

11.40- 11.45 

 

„Boružiukų“ grupė Maistas išsinešamas 

11.45- 12.05 

 

Jungtinė IU/PU grupė  

12.05-12.10 Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

12.10- 12.20 

 

5/6 4 mok., 4 mok. 

12.20-12.25 Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

12.25- 12.40 

 

7/8, 9/10 5 mok., 2 mok., 7 mok.,  

7 mok. 

12.40-14.50 Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

14.50- 14.55 

 

„Boružiukų“ grupė Maistas išsinešamas 

15.05- 15.25 

 

Jungtinė IU/PU grupė  

15.25-16.00 Patalpų valymas, dezinfekavimas, vėdinimas. 

 



 

 

Priedas Nr.6 

 

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS 

 

 
 

* suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo: 

o antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

o viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

o bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu. 
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**laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs 
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) 
eiliškumo). 
 

1 Standartizuotas kiekybinis, pusiau kiekybinis ar kokybinis serologinis anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas, kurio specifiškumas siekia ne mažiau 98 proc.  

anti-N SARS-CoV-2 IgG turi silpną koreliaciją su viruso neutralizacijos efektu ir šiai rekomendacijai netinkamas. 
 
***Izoliacija būtina iki antikūnų tyrimo rezultato. 

 

_________________________  
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Priedas Nr.6 

 

 

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, 

IZOLIACIJOS ALGORITMAS 

 

Eil. Nr. Ugdymo tipas  Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomi reikalavimai 

1. Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

1.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija); 

1.2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, 

išskyrus asmenis, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo 
paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiąja* doze, jeigu yra 

galimybė organizuoti testavimą 2.5 p. nustatyta tvarka; 

1.3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese. 

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo 
procese, rekomenduojamas PGR tyrimas. 

2, Pradinis, pagrindinis, 

vidurinis ugdymas 

pirminis profesinis 

mokymas, neformalusis 

vaikų švietimas toje 

pačioje mokykloje tos 

pačios mokyklos 

mokiniams  (jei yra 

galimybė užtikrinti 

testavimo algoritmą) 

2.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija) arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus 

PGR tyrimo atsakymo arba 10 d.); 

2.2. personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus 
asmenis, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės 

dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiąja* doze – tokiems asmenims 
taikoma 2.5.1  arba 2.5.2  p. nustatyta tvarka;  

2.3. personalui, kuriam izoliacija netaikoma (kurie buvo paskiepyti COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo 

mažiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ar asmuo paskiepytas 
sustiprinančiąja* doze bei persirgusiems** asmenims)  – rekomenduojama 

testuotis pagal p. 2.5.1 testavimo algoritmą, išskyrus persirgusius asmenis, 

kuriems mažiau nei prieš 90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno 
testą; 

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 
vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose 

dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat 

tokie asmenys negali 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 
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2.4. neizoliuojami vakcinuoti*** / persirgę** ugdytiniai– rekomenduojama 

testuotis pagal p. 2.5.1 testavimo algoritmą, išskyrus persirgusius asmenis, 

kuriems mažiau nei prieš 90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno 
testą; 

2.5. kiti ugdytiniai ir personalas, paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo 

paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiąja* doze): 
2.5.1. 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 
2.5.2. taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, jei asmuo 

nesitestuoja. 

saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos 

priemonių. 

3. Tęstinis profesinis 

mokymas, suaugusiųjų 

neformalus švietimas, 

aukštojo mokslo 

studijos  

3.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija); 

3.2. visiems kitiems – taikoma izoliacija Taisyklėse nustatyta įprasta tvarka. 

Simptominiai asmenys nedalyvauja  mokymo 
procese, rekomenduojamas PGR tyrimas. 

4. Neformalusis vaikų 

švietimas ir formalųjį 

švietimą papildantis 

ugdymas, vykdomas ne 

bendrąjį ugdymą 

teikiančiose mokyklose  

4.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija);  

4.2. visiems kitiems taikoma izoliacija Taisyklėse nustatyta įprasta tvarka. 

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo 

procese, rekomenduojamas PGR tyrimas. 
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* laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) 
eiliškumo). 
**Persirgęs COVID-19 (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus): 
Buvęs SARS-CoV-2 PGR / antigeno teigiamas tyrimas ir nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo mažiau nei 210 dienų 

ir (arba) 

SARS-CoV-2 kiekybinis arba pusiau kiekybinis teigiamas serologinis tyrimas per pastarąsias 60 dienų (išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo) COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) vakcina 
***Paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina  pagal pilną schemą, t. y. suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo: 

o antros vakcinos dozės, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

o vienos vakcinos dozės, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

o bent vienos vakcinos dozės, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 


