
  REIKALAVIMAI DĖL COVID-19 PREVENCIJOS  

Kaip elgtis asmenims, atlydintiems vaikus ir tretiesiems asmenims: 

1. Į mokyklą  vaikus galima palydėti tik iki mokyklos durų (išskyrus jungtinės ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikus). 

2. Tėvai (globėjai) įeidami į mokyklą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes,  

(toliau - kaukes), dezinfekuoti rankas. Jiems matuojama temperatūra. Jų atvykimo laikas fiksuojamas 

registracijos žurnale.  

3. Draudžiama į mokyklą atvykti mokyklos bendruomenės nariams ir tretiesiems asmenims, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) 

4. Esant būtinybei susitikti su mokytojais, administracija, mokyklos bendruomenės nariai, tretieji 

asmenys įleidžiami pro paradines mokyklos duris, susitarus telefonu ir jiems skirtu laiku.  

5. Asmenys atėję pasiimti vaikų iš mokyklos, turi laukti lauke, prie paradinių durų (išskyrus jungtinės 

ikimokyklinio ugdymo grupės). 

Kaip elgtis darbuotojams: 

1. Į darbą negalima atvykti, pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), turint viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz. kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). 

2. Mokyklos aptarnaujantis personalas, jei nėra būtinybės, turi vengti tiesioginio kontakto su 

mokiniais. 

3. Aptarnaujantis personalas dirba pagal nustatytą darbo grafiką. 

4. Būtina dėvėti apsaugines kaukes. Apsauginėmis kaukėmis aprūpina mokyklos administracija. 

5. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 0C ir daugiau) arba ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymiai, turi nedelsiant palikti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijos 

Karštąją linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju. Skyriaus vedėja gavusi informaciją apie 

personalo darbuotojui nustatytą COVID–19 ligą, apie tai nedelsdama informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų nustatyti sąlytį turėję 

asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija. Darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu į švietimo įstaigą atvykti draudžiama. Jie gali dirbti nuotoliniu būdu. 

Kaip elgtis mokytojams: 

1. Į darbą negalima atvykti, pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), turint viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). 

2. Pamokos metu, jei nėra galimybės išlaikyti 2 metrų atstumo (išskyrus jungtinę ikimokyklinio 

ugdymo grupę, pradinių klasių), būtina dėvėti apsaugines kaukes.  

3. Bendrose uždarose patalpose, jei nėra galimybės išlaikyti 2 metrų atstumo, būtina dėvėti 

apsaugines kaukes. 

4. Mokytojas ugdymo procesą organizuoja kiekvienai klasei priskirtame kabinete. Mokytojas, kuris 

ugdymo procesą organizuoja savo dalyko kabinete (gamtos mokslai, technologijos, informacinės 
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technologijos, muzika, fizinis ugdymas, šokis), prieš pamoką ateina į klasei priskirtą kabinetą ir kartu 

su mokiniais (dėvinčiais apsaugines kaukes) eina į dalyko kabinetą, salę.  

5. Mokytojai, pravedę pamoką kabinete, po skambučio atidaro (atverčia) kabineto langus,  informuoja 

mokinius, kad laikytųsi elgesio taisyklių, klasių izoliavimo sąlygų ir išeina iš kabineto.   

6. Po kiekvienos fizinio ugdymo pamokos sporto salėje, mokytojai atidaro (atverčia) langus, palaukia 

kol mokiniai persirengia, užrakina persirengimo kambarius. 

7. Budintys mokytojai stebi ir kontroliuoja, kaip mokiniai laikosi elgesio taisyklių, klasių izoliavimo 

sąlygų (kai mokinių klasių grupės ugdosi jiems priskirtose kabinetuose), padeda išvengti nelaimingų 

atsitikimų, traumų, patyčių ir smurto.  

8. Mokytojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 0C ir daugiau) arba ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymiai, turi nedelsiant palikti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijos 

Karštąją linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju. Skyriaus vedėja gavusi  informaciją apie 

mokytojui nustatytą COVID–19 ligą, apie tai nedelsdama informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems 

taikoma 14 dienų izoliacija. Mokytojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į 

švietimo įstaigą atvykti draudžiama. Jie gali mokyti ir dirbti nuotoliniu būdu. 

9. Mokytojas, pastebėjęs ar vaikui, mokiniui pranešus, kad jis karščiuoja (37,3 0C ir daugiau) arba 

turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymius (pvz. sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)  iškviečia sveikatos specialistę (o jai nesant skyriaus vedėją), vaikas 

ar mokinys nedelsiant izoliuojamas sveikatos specialistės  kabinete, informuojami tėvai.  

Kaip elgtis mokiniams: 

1. Jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-8 klasių mokiniai į mokyklą įeina per 

pagrindinį įėjimą.  

2. Jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-4 klasių mokiniai mokosi trečiame aukšte, 

naudojasi drabužinėmis ir tualetais, esančiais trečiame aukšte. 5-8 klasių mokiniai mokosi antrame  

aukšte, naudojasi drabužinėmis ir tualetais, esančiais antrame aukšte. 

3. Mokiniams ugdymo veikla organizuojama toje pačioje mokymo patalpoje (išskyrus gamtos 

mokslų, technologijų, informacinių technologijų, muzikos, fizinio ugdymo ir šokio dalykus).  

4. Mokiniams būtina dėvėti kaukes bendrose erdvėse, išskyrus pamokų metu. Nedėvėti kaukių gali 

tik tie mokiniai, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis 

ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. Apsauginėmis kaukėmis aprūpina tėvai. 

5. Pertraukų metu mokiniai laikosi mokinio elgesio taisyklių, klasių izoliavimo sąlygų, srautų 

judėjimo krypčių ir išeina iš mokymo patalpų tik į savo aukšto koridorių ir/ar lauką.  

6. Mokiniai valgo mokyklos valgykloje tik klasei numatytu laiku ir klasei skirtoje pastovioje 

vietoje. 

7. Mokiniai po mokyklą vaikšto pagal pažymėtas nuorodas.  

8. Vaikas, mokinys, kuriam mokykloje pasireiškia karščiavimas (37,3 0C ir daugiau) arba ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) požymiai, nedelsiant izoliuojamas sveikatos specialistės kabinete, apie tai 

informuojami tėvai. Vaikui, mokiniui išvykus  kabinetas išvėdinamas ir dezinfekuojamas.  

Kaip elgtis mokykliniame autobuse: 
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1. Mokiniai mokykliniame autobuse sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo; 

2. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, 

išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis 

ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma; 

3. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai 

dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę; 

4. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

___________________________________ 

 

 

  


