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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-513 „Dėl

pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo

įstaigose“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nenurodytų savivaldybių (toliau –

savivaldybės) administracijų direktorius organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pasirinktose ugdymo

įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programą (toliau – mokykla), bandomąjį savanorišką

profilaktinį tyrimą – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) namų

ūkių ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) nosies

landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR

metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6 (toliau –

bandomasis tyrimas).“

2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Kaupinių PGR tyrimų neatlikti asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.

gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

organizavimo“ 4.2 papunktyje.“

3. Papildau 6.6 papunkčiu:

„6.6. pažymėti Mokinių registre mokinius, kuriems gautas sutikimas dalyvauti

bandomajame tyrime, o atšaukus sutikimą, žymėjimą nuimti, arba paskirti už tai atsakingą asmenį.“

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas     Arūnas Dulkys
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