
 
                                                                    PATVIRTINTA 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-68-1  

 

 

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO  

ORGANIZAVIMO DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS 

OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMŲ VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (toliau – Gimnazija) darbo organizavimo esant 

potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (Covid-19) rizikai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Tvarkos 

aprašas nustato Gimnazijos darbo organizavimo ir bendruomenės veiksmų tvarką, saugos ir sveikatos 

reikalavimus.  

2. Aprašas nustato įstaigos veiksmus esant ekstremaliai situacijai valstybės lygiu. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis: 

3.1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais; 

3.2. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 

straipsnio 2 dalies 1 punktu;  

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“3.2.1.1 papunkčiu; 

3.4. Valstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano patvirtinimo“; 

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.2 ir 3.1.21papunkčiais, 

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo; 

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu„ Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų“; 

3.8. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 

„Dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

3.9. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 

„Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (korona viruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-

19 liga (korona viruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje 

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“. 

3.10. Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų 

dezinfekcijai (kai galimas užsiteršimas SARS-COV-2 virusu); 

3.11. Rekomendacijos dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo. 

 

II SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Atvykimo vietoje pateikiama informacija: 

4.1. apie asmens higienos laikymosi būtinumą (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt).,  

4.2. apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas). 
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4.3. apie nustatytus, reikalavimus dėvėti kaukes. 

5. Gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir ugdytinių rankų higienai - praustuvėse 

tiekiamas prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai/vėjelis. 

6. Prie įėjimų į patalpas yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. I srauto įėjimas per vidinį 

mokyklos kiemelį, II ir III per pagrindinį įėjimą. 

7. Ugdytinių priėmimas ir išleidimas organizuojamas lauke. Užtikrinama, kad asmenys, atlydintys 

vaikus, ir darbuotojai, pedagogai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse (ikimokyklinis, 

priešmokyklinis, pradinis ugdymas), grupės/klasės renginiuose uždarose erdvėse, kai tarp dalyvių 

neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes - 

medicinines). 

8. Visi asmenys Gimnazijos bendrose patalpose, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, 

valgykloje, bibliotekoje mokytojų kambaryje ir pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones, veido kaukes (tik medicinines). 

9. Kiekviename aukšte įrengtos talpyklos sudėti panaudotoms veido kaukėms ir pirštinėms.  

10. (Medicininės veido kaukės keičiamos kas 4 valandos). 

11.  Mokiniams organizuojamas pavėžėjimas mokykliniu autobusu iki ugdymo įstaigos pagal 

sudarytą grafiką.  

11.1. mokiniai mokykliniame autobuse, pagal galimybes, sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito bei 

vairuotojo ir dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba 

kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma; 

     11.2. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai 

dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitai vežamų mokinių grupei; 

    11.3.  mokiniai, važiuojantys kitu viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, 

taikomų keleiviams. 

       12. Mokinių rūbinės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos to amžiaus grupės (I ir 

II srauto) mokiniams, laikantis grupės izoliavimo principų, III srautas naudojasi mokyklos rūbine; 

       13. Ugdytinių maitinimas:  

13.1. ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse vykdomas toje pačioje grupėje, kur yra teikiamos 

vaikų priežiūros paslaugos, o maistas išduodamas pagal Gimnazijos vadovo patvirtintą grafiką;  

13.2. 1-12 klasių mokiniai ir mokytojai maitinami bendroje valgykloje pagal maitinimo grafiką, kurį 

tvirtiną Gimnazijos vadovas;  

Mokiniai griežtai laikosi  maitinimo(si) grafiko. Po kiekvienos klasės valgymo stalai nuvalomi, 

dezinfekuojami; po srauto valgymo patalpos išvėdinamos, dezinfekuojamos, plaunamos. 

       13.3. mokyklos valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti, kartu 

pietauja tik tos pačios amžiaus grupės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra 

koridoriaus erdve (srautas);  

       13.4. perkantys maistą eilėje prie kasos laikosi saugaus ne mažesnio  kaip 1 metro atstumo vienas 

nuo kito ir dėvi kaukes; 

       13.5. mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, t.y. galimybė 

pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių arba išdalina mokytojas, dėvėdamas pirštines; 

       13.6. prie įėjimo į valgyklą gerai matomoje vietoje pateikta informacija apie asmens higienos 

laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

       13.7. mokyklos valgykloje užtikrinta tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: 

praustuvėse tiekiamas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės 

rankoms nusišluostyti. 

       13.8. po kiekvieno srauto norint užtikrinti tinkamą inventoriaus (stalų, kėdžių ir pan.), maitinimo  

aplinkos, valymas ir dezinfekcija atliekami remiantis rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir 

dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“ (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/ 

KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf);  

      13.8.1. dažnai liečiami paviršiai (kriauklės, durų rankenos, turėklai ir kt.) valomi ir dezinfekuojami 

dažniau nei įprasta. Stalai valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno srauto apsilankymo;                  

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/
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13.8.2. darbo metu darbuotojai turi vengti socialinio (tiesioginio) kontakto, išskyrus atvejus, kai 

aptarnaujami lankytojai. Laikomasi griežtos rankų higienos; 

13.8.3. pagal galimybes periodiškai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, 

dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, 

nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo; 

13.8.4. darbuotojų rankų higiena turi būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant 

termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą 

maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, 

dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; 

nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; 

13.8.5. plauti indus ir įrankius indaplovėse ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudoti 

kitas tinkamas priemones, užtikrinančias jų švarą (saugą); 

13.8.6. užtikrinti, kad lankytojų aptarnavimo patalpos būtų reguliariai vėdinamos; 

13.9. rekomenduojama, kad lankytojus aptarnaujantis personalas įstaigos maitinimo patalpoje 

dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

13.10. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas. 

13.11. Mokyklos valgykloje aptarnaujami tik  Gimnazijos darbuotojai ir mokiniai. 

14. Ugdymas:  

14.1.maksimaliai taikomas klasių (srautų I – 1- 4 klasės, II – 5-8 klasės, III – 9-12 klasės) 

izoliavimo principas, priešmokyklinė grupė taip pat turi savo įėjimą. Kiekvienai mokinių klasei priskirta 

konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos, kiek leidžia galimybės, užtikrinama, kad šalia esančiose klasėse 

mokytųsi priskirto srauto vaikai, vengiama skirtingo amžiais mokinių kontaktų. 

14.2 specializuotuose dalykų kabinetuose vyksta tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse.  

14.3 koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių (srautų) pertraukų laikas, kad 

būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, 

naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu ar valgo; 

14.4.  sanitariniai mazgai priskirti srautams pagal aukštus; 

14.5. Visos dienos mokykla, neformalus ugdymo vadovai dirba laikantis grupių (srautų) 

izoliavimo principo;  

14.6. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės (srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi 

dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės; 

14.7. uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių (srautų) izoliavimo principo, 

išlaikant 2 metrų atstumus tarp klasių (srautų) ir dalyviai dėvi kaukes. Organizuojant renginius atvirose 

erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metro atstumas dėvint kaukes; 

14.8. maksimaliai išnaudojamos galimybes ugdymo organizavimui lauke; 

       14.9. bendros patalpos (kūno kultūros, muzikos salės ar pan.) po kiekvienos grupės  panaudojimo 

išvėdinamos ir išvalomos. 

 15. Pertraukų metu koridoriuose, lauko žaidimų erdvės suskirstytos atskiroms grupėms/ klasėms 

arba naudojamos skirtingu laiku, pagal sudarytą grafiką.  

        16. Švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. 

        17. Biblioteka lankoma pagal grafiką; 

        18. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

        18.1. Organizuojamo renginio metu laikyti 1 m. atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 m. 

atstumo uždarose patalpose, vyresni nei 6 m. renginio dalyviai (kokiniai, mokytojai) privalo dėvėti veidą 

dengiančią kaukę (medicininę). 

        19. Neformalus ugdymas organizuojamas laikantis srautų izoliacijos principo. Mokiniai nuolat 

dalyvauja to paties būrelio veiklose. 

        19.1. Draudžiama būrelių veiklose dalyvauti  mokiniams, kuriems pasireiškia  karščiavimas, turi 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 
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20. Ugdytinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas:  

20.1.  ugdytinis, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų; 

       20.2. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju; 

       20.3. visuose gimnazijos skyriuose įrengta izoliavimo patalpos; 

       20.4. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 

– NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų 

izoliaciją; 

       20.5. drausti į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu; 

        20.6. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, vengia tiesioginio 

kontakto; 

        21. Pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo 

proceso organizavimui ar susitarę su mokyklos administracija (atvykus privalo užsiregistrtuoti pas 

gimnazijos budėtoją), neįleidžiami. 

        21.1. Išskyrus pirmas dvi rugsėjo savaites lopšelio grupės vaikų, vienam iš tėvų leidžiama palydėti 

vaiką ( iki 15 min.) ir pirmos klasės vienam iš tėvų pirmą rugsėjo savaitę leidžiama palydėti vaiką iki 

klasės ( iki 5 min.) 

 

III SKYRIUS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) VEIKSMAI 

 

22. Atvesti ir pasiimti vaiką (-us) prie Gimnazijos patalpų gali tik vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).   

23. Atvedant ir pasiimant vaiką (-us)  tėvas (globėjas, rūpintojas) privalo: 

 23.1. dėvėti veidą (nosį ir burną) drengiančias priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas 

priemones); 

  23.2. vengti bet kokio kontakto su kitais asmenimis (nesibūriuoti vaikų priėmimo ir atsiėmimo 

vietose);  

  23.3. laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų ir laikytis specialisto nurodymų.                         

  23.4. Užtikrinti, kad ugdytinių persirengimo vietose ir viršutinių drabužių laikymo rūbinėse būtų       

tik tai dienai skirti ir naudojami rūbai bei avalynė. 

24.1.  Užtikrinti ugdytinio pasiėmimą (per 1 val. nuo Gimnazijos vadovo ar jo paskirto asmens 

gauto informacinio pranešimo) iš Gimnazijos, jei ugdymo proceso metu būtų pastebima, kad vaikas turi 

užkrečiamų ligų simptomų (pakilusi kūno temperatūra iki 37,3 °C, sloga, kosulys, apsunkintas 

kvėpavimas ir kt.).  

     25. Užtikrinti savo kontaktinių duomenų tikslumą ir pasiekiamumą tol kol vaikas bus Gimnazijoje.  

     26. Draudžiama į ugdymo procesą leisti vaikus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau); kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, kosulys, apsunkintas 

kvėpavimas ir kt.); kuriems pasireiškia ūmių žarnyno infekcijų požymiai (viduriavimas, vėmimas ir kt.); 

kuriems pasireiškia kitų užkrečiamų ligų požymiai (bėrimas ir kt.). 

27. Informuoti Gimnazijos vadovą apie vaikui nustatytą COVID-19 infekciją. 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI  
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23. Darbuotojai privalo: 

       24.1. laikytis rankų higienos (plauti rankas dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir muilu bent 20 

sekundžių, nesant galimybės rankų nusiplauti, rekomenduojama dezinfekuoti rankas rankų 

dezinfekciniu skysčiu (ne mažiau kaip 60 proc. alkoholio) ar alkoholinėmis servetėlėmis; 

        24.2. laikytis čiaudėjimo-kosėjimo etiketo (pridengti burną ir nosį sulenkta alkūne arba nosine, 

kurią po to nedelsiant turi išmesti į uždarą šiukšliadėžę, nusiplauti rankas;  

        24.3. dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones: mokytojos – vaikų priėmimo metu, 

ugdymo metu, jei neišlaikomas 2 m. atstumas; virėjos – maisto atleidimo metu (virėjos dėvi ir pirštines); 

mokytojo padėjėjos – einant atsiimti maisto. 

        25. Vengti darbuotojų susibūrimų pietų, pertraukų metu ilgiau nei 15 min., laikytis saugaus 2 m. 

atstumo; 

         26. Neiti į darbą, jei yra privalomoje izoliacijoje, izoliacijos laikotarpiu; 

         27. Informuoti Gimnazijos vadovą ir nedelsiant apleisti savo darbo vietą, jei pasireiškė ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai 

(karščiavimas, sloga, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.),konsultuotis 

Karštąja koronoviruso linija, telefonu 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai 

nuotoliniu būdu. 

          28. Tik atvykus į darbą darbuotojai turi galimybę pasimatuoti kūno temperatūrą, kiekvienas 

darbuotojas yra atsakingas už kasdienį savo sveikatos vertinimą atėjus į Gimnaziją (kūno temperatūros 

matavimą). 

          29. Darbuotojų veiksmai, kai ugdymo proceso metu ugdytiniui pasireiškia 22 Aprašo punkte 

išvardinti simptomai: 

          29.1. nedelsiant informuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistą telefonu 862035457, 

naudojant apsaugos priemones izoliuoti vaiką nuo kitų izoliavimo patalpoje ir saugiai perduoti 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistui; 

          29.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas informuoja įstaigos direktorių ir ugdytinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus) apie susidariusią situaciją; 

          29.3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas raštu ir žodžiu rekomenduoja tėvams 

konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju konsultacijai 

nuotoliniu būdu ir palaiko tolimesnį kontaktą su tėvais.  

          30. Rekomenduojama būti gryname ore, būti fiziškai aktyviems, stiprinti imunitetą, laikantis SAM 

rekomendacijų. 

          31. Darbuotojų įėjimas į gimnaziją, jei dirba su tos klasės/ grupės ugdytiniais, judėjimas įstaigoje 

leidžiamas tik pagal aprašytą darbuotojų/ darbuotojų su ugdytiniais judėjimo schema patalpose: 

31.1. ikimokykliniame skyriuje į I aukšto grupę vaikai atvedami iš kiemo pusės; 

31.2. į II aukšto grupes vaikai atvedami pro įėjimą iš gatvės, mokytoja juos pasitinka lauke;  

31.3. atskirame pastate esanti priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai atvedami per atskirą 

įėjimą iš gatvės pusės; 

31.4. pradinio ugdymo mokiniai į savo aukštą įeina pro kiemo įėjimą; 

31.5. mokiniai, kurių klasė yra II ir III aukšte į Gimnazijos patalpą įeina per paradinį įėjimą;     

                 

         

V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PATALPŲ IR INVENTORIAUS VALYMAS  

 

        32.Valymą atliekantiems asmenims nurodyta dažniau ir kruopščiau valyti Gimnazijos patalpas, 

dezinfekuoti paviršius. 

         33. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos 

prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, 

durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams 

skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 

(specializuoti kabinetai, salės ir kt.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei 
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mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti valomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

34. Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę. 

35. Dažniau liečiami paviršiai (darbo stalai, kompiuterinė įranga, durų rankenos, kėdės ir 

porankiai, jungikliai, turėklai, vandens čiaupai ir kt.) ir kitos bendro naudojimo patalpos (laiptinės, 

koridorius ir kt.) valomos ne rečiau nei 2 kartus per dieną drėgnuoju būdu. Bendros patalpos, kuriuose 

organizuojama veikla, turi būti išvėdinamos ir išvalomos.  

36. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti 

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.  

37. Tualetas valomas virusą veikiančiu biocidu arba 0,1 proc. natrio hipochloritu. 

38. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos. 

39. Aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje atliekama  atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu. 

40. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau 

kaip vieną kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės. 

41. Rekomenduojama įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus, priemones ir naudoti tas, 

kurias galima valyti ar skalbti. 

 

VI SKYRIUS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKSMAI 

 

43. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:  

         43.1. nuolat seka ir peržiūri informaciją apie COVID-19, kuri skelbiama 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovaujasi SAM pateiktomis rekomendacijomis; 

        43.2. konsultuoja mokyklos bendruomenę dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje; 

        43.3. informuoja Gimnazijos vadovą apie rekomendacijų ar kitų dokumentų, susijusių su 

Gimnazijos veikla dėl COVID-19 situacijos, pasikeitimą; 

        43.4. vykdo kitus jam šiame Apraše nurodytus veiksmus. 

        44. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalo: 

        44.1. prižiūrėdamas izoliuotą (-us) vaiką (-us) iki kol atvyks teisėti vaiko tėvai (globėjai, 

rūpintojai): dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones darbo vietoje1; dėvėti apsauginį, veidą 

dengiantį skydelį arba akinius; dėvėti vienkartines pirštines; dėvėti apsauginį kostiumą ar chalatą: 

užtikrinti, kad būtų laikomasis ne mažesnis nei 2 metrų atstumas (esant 2 ir daugiau galimai sergančių 

vaikų); 

 45.2. Stebėti vaiko (-ų) sveikatos pasikeitimus. 

          46. Vertina šios tvarkos V skyriuje išvardintų punktų vykdymą ir pastabas su rekomendacijomis 

pateikia Gimnazijos vadovui 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

47. Gimnazijoje sudarytos sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims 

matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą, pasiskambinti telefonu: 

• Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – ūkvedė Rasa Lukomskienė 8 614 00862; 

• Gimnazijos pagrindiniame - budėtoja Diana Keserauskienė 8 695 90368; 

• Pėžaičių skyriuje - mokytojo padėjėja Rūta Žadeikienė 8 600 39970; 

• Pašlūžmio skyriuje – budėtoja Aušra Būdvytienė 8 673 46838; 

• Judrėnų skyriuje – pavaduotoja Laima Dargevičienė 8 612 46551. 

 
1 http://www.ulac.lt/lt/kaip-tinkamai-uzsideti-nusiimti-ir-ismesti-medicin 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
http://www.ulac.lt/lt/kaip-tinkamai-uzsideti-nusiimti-ir-ismesti-medicin
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         48. Nustačius darbuotoją, kuriam pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant informuojamas įstaigos vadovas, o 

darbuotojui rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;  

        49. Gimnazijos vadovas vykdo darbuotojų nušalinimą nuo darbo esant įtarimui, kad darbuotojas 

yra užsikrėtęs ar turėjo kontaktą su potencialiai užsikrėtusiu COVID-19 asmeniu; 

   50. Gimnazijos vadovas esant Covid-19 nedelsiant telefonu informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) apie Mokyklos darbuotoją (-us) 

ir/ar ugdytinius, kuriems yra nustatyta COVID-19 infekcija (informacija gaunama iš darbuotojų ir vaikų 

tėvų). 

51. Esant teigiamam Covid-19 atvejui ir gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

Žodinius nurodymus Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal darbuotojų atvykimo/išvykimo 

iš įstaigos, vaikų lankomumo žurnalą surenka visą informaciją apie Gimnazijos darbuotojus ir 

Gimnazijos ugdytinius, kurie galimai turėjo sąlyti su darbuotoju užsikrėtusiu arba turėjusiu sąlyti su 

užsikrėtusiu COVID-19 asmeniu ir perduoda įstaigos vadovui, kuris pateikia Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro atsakingam asmeniui. 

52. Jurgita Rudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui renka ir sistemina informaciją apie 

izoliacijoje esančius Gimnazijos darbuotojus. 

53. Darbuotojai privalo nuolat peržiūrėti ir susipažinti su informacija apie COVID-19, kuri 

skelbiama https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovautis SAM pateiktomis 

rekomendacijomis. 

__________________________   

 

 

 

Darbuotojai supažindinti. Dokumentas patalpintas gimnazijos internetiniame puslapyje 

https://www.veivirzenugimnazija.lt/  

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
https://www.veivirzenugimnazija.lt/

