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SVARSTYTA. Rekomendacijos mokyklų veiklai naujais mokslo metais.
M. Stankūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedros profesorius,
pristatė rekomendacijas mokyklų veiklai naujais mokslo metais (1 priedas). Nurodyta, kad visų
ugdymo įstaigų uždarymas 7 proc. sumažino viruso plitimą (95 proc. PI 4-10). Konstatuota, kad,
14 dienų sergamumo rodikliui esant virš 100, rizika viruso plitimui mokyklose yra didelė.
Moksliniai tyrimai rodo, kad pradinukai yra sąlyginai saugesni, nei vyresni mokiniai. Kontaktinis
mokymas būtų galimas:
 jei bus vykdomas intensyvus testavimas (Gillespie, 2021);
 jei kaukės yra nuolat ir tvarkingai dėvimos mokyklose, tai užsikrėtimo dažnis yra mažas
esant ir labai sunkiai epidemiologinei situacijai (Falk, 2021);
 atnaujinant (tęsiant) kontaktinį mokymą, prioritetas turi būti teikiamas pradinėms klasėms
(Di Domenico, 2021).
Nurodyta, kad kassavaitinis mokinių, mokytojų ir mokyklos personalo testavimas gali
sumažinti infekcijos plitimą mokyklose iki 50 proc., o pradinėse mokyklose – iki 35 proc. Jei
testuojami tik mokytojai ir mokyklos personalas, šis procentas yra gerokai mažesnis, t. y. 19 proc.
mokyklose ir 7 proc. pradinėse mokyklose. Tyrimai rodo, kad greitieji antigenų testai gali būti
naudojami mokinių atrankinei patikrai. Naujausia COVID-19 ir mokyklų darbo atnaujinimo
patirčių apžvalga parodė, kad dažniausiai taikomos priemonės yra kaukių dėvėjimas, atstumo
laikymasis, dezinfekavimas, testavimas ir neleidimas maišytis mokiniams.
Pasitarimo metu diskutuota dėl testavimo privalomumo, dėl įvairesnių testavimo metodų
taikymo bei laboratorijų pajėgumų. Pritarta apibendrintam mokyklų veiklos algoritmui
skirtingiems COVID-19 pandemijos lygiams šalyje bei nuomonei, kad tikslinga pradėti diskusijas
dėl testavimo mokyklose metodų, dėl užsikrėtimų skaičiaus, kuomet mokyklos būtų uždaromos,
dėl kitokių kriterijų nustatymo (pvz., sveikatos sistemos būklė). Pasiūlyta parengti keletą
scenarijų.
NUSPRĘSTA. Pasiūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai
sudaryti darbo grupę, kuri parengtų mokyklų veiklos algoritmą skirtingiems COVID-19
pandemijos lygiams šalyje.
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