Atmintinė pacientui
1. Atvykstant priduoti mėginį būtina turėti su savimi:
a. tinkamai pakrautą mobilųjį telefoną, kurio numerį nurodėte registracijos metu;
b. savo rašymo priemonę;
c. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas);
d. būtina dėvėti burną ir nosį dengiančią kaukę, pageidautina mūvėti vienkartines pirštines;
2. Atvykite vienas (-a). Jeigu yra būtinybė, atvykite su vienu lydinčiu asmeniu;
3. Atvykite likus 5 min iki Jūsų vizito registracijos laiko;
4. Patalpose prašome nieko neliesti be atskiro darbuotojo leidimo;
5. Įėjus į patalpą dezinfekuokite rankas/ pirštines;
6. Jeigu darbuotojas įvertins, kad Jūsų kaukė yra netinkama, paprašys užsidėti naują;
7. Darbuotojas pateiks Jums pasirašyti paslaugų teikimo sutikimo formą, epidemiologinę deklaraciją;
8. Darbuotojas paprašys parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9. Atliksite mokėjimą už paslaugas banko kortele (galioja tik mobiliuose punktuose);
10. Mėginio paėmimas – mėginys bus imamas iš nosiaryklės ir ryklės steriliais tamponais – visus žingsnius informuos
slaugytoja ėmimo metu;

11. Išeidami iš patalpos dezinfekuokite rankas/pirštines;

Tyrimo rezultatų pateikimas
1. Tyrimo rezultatai sistemoje bus pateikti per 1,5 val., 5 val. ar 24 val – galioja tik mobiliuose punktuose (Vilnius, Kaunas,
Klaipėda). Kituose miestuose per 24 val. nuo mėginio paėmimo. Šeštadienį paimtų mėginių rezultatai bus pateikti ne
greičiau nei per 24 val nuo mėginio paėmimo.
2. Registracijos dieną nurodytu telefonu gausite SMS žinutę, kurioje bus nurodyti prisijungimo prie savitarnos sistemos
duomenys – prisijungimo vardas ir slaptažodis;
3. Tyrimo rezultatai taip pat bus ir ESPBI sistemoje, kur prisijungęs Jūsų šeimos gydytojas ar kitas specialistas, galės taip
pat matyti rezultatus. ESPBI sistemos adresas https://www.esveikata.lt/

Tyrimų rezultatų peržiūra
1. Tyrimų rezultatus galite matyti savitarnos sistemoje www.manotyrimai.lt arba nurodytu Jūsų el. paštu.
2. Gavus prisijungimo duomenis SMS žinute, Jums reikalinga prisijungti savitarnos sistemoje www.manotyrimai.lt ir
suvesti iš SMS žinutės vartotojo vardą, slaptažodį, gimimo datos laukelyje paciento gimimo mėnesį ir dieną. Suvedus
teisingai duomenis Jums bus reikalinga pasikeisti slaptažodį, Jūs turėsite susikurti savo slaptažodį iš 8 skaitmenų (iš
raidžių ir skaičių), kurį naudosite norint prisijungti pakartotinai.
3. El. paštu jungiantis Jums reikalinga paspausti ant aktyvios nuorodos ir suvesti PIN kodą, kurį gaunate procedūrniame
kabinete ant lapelio.
Po ėminio paėmimo grįžkite į namus ir laukite tyrimo atsakymo. Iki rezultato gavimo rekomenduojama saviizoliacija.

Rezultatų interpretacija “RASTA” – turite izoliuotis ir artimiausią darbo dieną kreiptis į savo šeimos gydytoją:

Jei reikalingas COVID-19 PGR tyrimo liudijimas, trikalbį dokumentą galite rasti prisijungus savitarnos svetainėje adresu
manotyrimai.lt. Liudijimas pateikiamas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Pavyzdys, kur pateikiamas tyrimo liudijimas:

