
ATMINTUKAS 

(dėl testų ir skiepijimo ankstinimo) 

Profilaktiniam įstaigų, ugdymo įstaigų darbuotojų, gimnazistų testavimui yra 4 testai (prisegtuke).  

PGR tyrimas ir greitasis Antigeno testas atliekamas tik Mobiliame punkte.  

PGR tyrimui registruojasi patys per www.1808.lt arba telefonu 1808, arba, jeigu yra didelėje rizikoje, gali 

užregistruoti Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Atvykimas tik automobiliu, kur tyrimas imamas 

tik vienam asmeniui. Griežtai draudžiama atidaryti automobilio dureles, privaloma laikytis tvarkos.  

Antigeno testui registruojasi patys per www.1808.lt arba telefonu 1808, arba atsiunčia sąrašą (su vardu, 

pavarde, asmens kodu, telefono numeriu ir gyvenamosios vietos adresu) Savivaldybės administracijai –  

Daivai Riklienei. Suderinus su Mobiliu punktu, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, 1808, pagal 

gautą vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą sąrašą suteikiamos papildomos vietos registracijai, o 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, gavęs visų patvirtinimą, rankiniu būdu suveda šiuos žmones, 

rezervuodamas vietas ir laikus Mobiliame punkte. Antigeno testo atsakymai būna po 15 min. Testui 

galima atvykti transporto priemone ne po vieną asmenį, tame tarpe geltonaisiais mokykliniais 

autobusiukais, laikantis tvarkos: viename autobusiuke ne daugiau 10 žmonių, dėvimos tik medicininės 

veido kaukės arba respiratoriai, po žmonių grupės atvežimo autobusas dezinfekuojamas nupurškiant 

vietas, kur galėjo laikytis keleiviai. Būtinas rankų dezinfekavimo skystis – įlipant privaloma rankų 

dezinfekcija.  

Serologinis antikūnių tyrimas ir Kaupinių PGR metodas gali būti atliekamas įstaigoje arba 

Mobiliame punkte.  

Serologinį antikūnių tyrimą atlieka Mobilaus punkto komanda. Atsakymas gaunamas po 10 min. Šis 

tyrimas išskirtinai parodo, ar žmogus persirgo Covid-19 ir ar turi antikūnių. Jeigu juostelės rodo, kad turi 

antikūnių, norėdami sužinoti, kiek jų turi, gyventojai kreipiatės į bet kurią laboratoriją dėl antikūnių 

nustatymo. Šis testas jau bus mokamas 10–15 eurų – priklausomai nuo laboratorijos. 

Kaupinių PGR metodu testuoja Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro specialistės, kurios dirba 

mokyklose. Atkreipiame dėmesį, kad ne visos darbuotojos turi teisę atlikti tyrimus, todėl tenka derinti 

laiką, kad galėtų atvykti darbuotojos iš kitos mokyklos ir ne visada galima taip, kaip norėtumėte Jūs. Taip 

pat šie tyrimai turi būti atlikti iki 11.30 val. nes 12.00 val., nes automobilis išvyksta su visais tyrimais į 

Kauno klinikų laboratoriją, kur jie tiriami.  

Jeigu Antigeno testas arba Kaupinių PGR metodo bent vienas mėginys teigiamas, per 24 val. galima 

atlikti PGR tyrimą. 20 proc. Antigeno testu arba Kaupinių PGR metodu tirtų ir gautų teigiamų atsakymų 

po PGR tyrimo nepasitvirtina. Jeigu PGR tyrimo žmogus nesidaro, privaloma 14 dienų saviizoliacija.  

Mokytojai, patenkantys į egzaminų komisijas, Kybartų „Rasos“ mokyklos darbuotojai, gimnazistai, kurie 

buvo paskiepinti Vakzevnia (AStraZeneca) vakcina, gali kreiptis II dozės jau po 4 savaičių (nebūtina 

išlaukti 12 savaičių).  

Mokytojai, patenkantys į egzaminų komisijas, Kybartų „Rasos“ mokyklos darbuotojai, gimnazistai, kurie 

nesiskiepijo, privalo profilaktiškai testuotis greituoju Antigeno testu arba Kaupinių PGR metodu kas 14 

dienų.   
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