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Ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos 

 

Nuo šiol priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos galės skelbti 

infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR), užtikrinantį, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese 

kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu. Naująją tvarką apibrėžia Sveikatos 

apsaugos ministerijos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengti pagrindiniai 

kriterijai, atsižvelgiant į COVID-19 ligos atvejų ir protrūkių skaičiaus didėjimą vaikų ugdymo 

įstaigose, taip pat į prasidedantį gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir ūminėmis 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) pakilimas.    

 

Ir iki šiol, esant paskelbtai gripo epidemijai savivaldybėje, IPRR buvo skelbiamas ugdymo įstaigose ar 

ugdymo įstaigų dalyje, pasiekus tam tikrą sergamumo gripu ir ŪVKTI ugdymo įstaigoje lygį. Naujoje 

tvarkoje kriterijai nustatyti, vertinant tiek COVID-19 ligos, tiek gripo ir ŪVKTI situaciją. 

 

IPRR skelbimo tikslas – suvaldyti COVID-19 ligos atvejų, taip pat gripo ir kitų ŪVKTI plitimą ugdymo 

įstaigoje ar jos dalyje, nutraukiant kontaktinį ugdymą ir mažinant užsikrėtimo tikimybę vaikams ir 

ugdymo įstaigos darbuotojams. Jei situacija ugdymo įstaigoje ar jos dalyje atitinka nustatytus kriterijus, 

IPRR gali skelbti ugdymo įstaigos vadovas. Galimybė skelbti IPRR išlieka ir kitais atvejais, 

neatitinkančiais nustatytų kriterijų, jei ugdymo įstaigos prašymu Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras (NVSC) patvirtina poreikį tą daryti.  

 

IPRR gali būti skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui. 

Ugdymo įstaigoje paskelbus IPRR, tėvai, įtėviai, budintys globotojai ar seneliai gali gauti nedarbingumo 

pažymėjimą vaiko iki 8 metų amžiaus, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą 

pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo 

programą besimokančio neįgalaus asmens priežiūrai. 

 

Kriterijai, kuriems esant ugdymo įstaigos gali skelbti IPRR: 

 

1. Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmeniu, kai: 

 daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute: 
- nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos rezultatas  

- arba patvirtinama COVID-19 liga, gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (ŪVKTI) 

- arba pasireiškė ŪVKTI požymiai, pavyzdžiui, karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.,  

 tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių ar grupių ugdymo įstaigoje 
arba atskirame sraute. 

 

2. Klasės (grupės) lygmeniu:  

- kai klasėje ar grupėje mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant 

po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga, ir nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 10 

dienų laikotarpiu PGR metodu koronaviruso infekcija patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje ar 

grupėje ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga; 

- kai bent trečdaliui klasės ar grupės mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo 

dėl COVID-19 ligos rezultatas arba patvirtinama koronaviruso infekcija, gripas ar ŪVKTI, įskaitant 



mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, pavyzdžiui, 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad dėl didelės rizikos sąlyčio su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atveju izoliuotų asmenų skaičius į IPRR skelbimo kriterijus nėra įtrauktas, nes ugdymo 

įstaigose sudaryta galimybė ne izoliuotis, o testuotis. Vakcinuoti ir persirgę vaikai izoliuotis neturi. 

 

Švietimo įstaigų, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (arba karantinas), sąrašą  ir skelbiamą 

IPRR laikotarpį galima rasti ČIA. 
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