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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo
organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ 1.1 papunkčiu
ir 2 punktu,
n u s t a t a u, kad:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokinių, besimokančių
pagal pradinio ugdymo programą, savanoriškas profilaktinis tyrimas atliekamas nosies landų
tepinėlių ėminių kaupinių tyrimu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR
metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas);
2. Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose kiekvienos pradinės klasės
mokiniams ugdymo procesas nuo 2021 metų gegužės 17 d. organizuojamas:
2.1. kontaktiniu būdu – jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamos
klasės mokinių, kurių įstatyminiai atstovai yra pasirašę sutikimus dalyvauti kaupinių PGR tyrime, o
nuotoliniu būdu – mokinių, kurių įstatyminiai atstovai nesutiko pasirašyti sutikimų dalyvauti PGR
tyrime;
2.2. nuotoliniu būdu – visi atitinkamos klasės mokiniai, jeigu sutinkančių dalyvauti kaupinių
PGR tyrime mokinių dalis yra mažesnė nei 60 proc.;
3. ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas pagal kiekvienos mokyklos nustatytą
tvarką;
4. šis įsakymas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
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