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DĖL KREIPIMOSI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės

kanceliarijos 2021 m. gegužės 13 d. raštu Nr. S-1528 persiųstą Jūsų 2021 m. gegužės 6 d. kreipimąsi,

kuriuo prašote mokinius grąžinti į mokyklas dar šiais mokslo metais.

Pažymime, kad karantino režimas Lietuvos Respublikoje paskelbtas ir konkretus karantino

režimas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas).

Vyriausybė 2021 m. balandžio 28 d. priimtu sprendimu sudarė galimybę nuo 2021 m. gegužės

10 d. atnaujinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą mišriu būdu švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka. Siekiant užtikrinti ugdyme dalyvaujančių mokinių ir darbuotojų

saugą, Nutarimu įtvirtinta, kad atnaujinant ugdymą mišriu būdu periodiškai turi būti atliekamas pagal

pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu

dirbančių darbuotojų profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba

savikontrolė galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir užtikrinamos valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus

atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti gali būti neatliekamas (arba savikontrolė galimai COVID-19

ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neatliekama) pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo

programą ugdomiems mokiniams, kuriems ugdymas organizuojamas atvirose erdvėse.

Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, atsižvelgiant į šalyje esančią epidemiologinę

situaciją profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti organizuojant

ugdymą uždarose erdvėse yra tikslinga COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.sam.lt


2

priemonė, siekiant operatyviai nustatyti naujus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus ir

izoliuoti sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusius asmenis. Plačiau

atvėrus galimybes taikyti ugdymą kontaktiniu būdu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

protrūkiai yra fiksuojami įvairaus tipo ugdymo įstaigose: šiuo metu iš 459 aktyvių protrūkių 98 yra

kilę bendrojo ugdymo mokyklose. Šios infekcijos plitimui ugdymo įstaigose įtakos neabejotinai turi

vaikų artimas kontaktas, kontakto trukmė, ne visuomet tinkamas asmens ar aplinkos higienos

laikymasis, gana didelis vienu metu uždaroje patalpoje besimokančiųjų skaičius.

Taip pat informuojame, kad karantino režimo priemones Vyriausybė nuolat persvarsto

atsižvelgdama į besikeičiančią epidemiologinę situaciją.

Sveikatos apsaugos viceministrė                       Živilė Simonaitytė

G. Namajūnaitė, tel. (8 5) 205 5294, el. p. giedre.namajunaite@sam.lt                                            
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