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POTVARKIS
DEL VETKLU ORGANIZAVTMO NUO 2020 M. BIRZELIO 1 D.

2020 m. birZelio 1 d. V16-43

pakeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes lygio

ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. geguZes 21 d. sprendim4 Nr. y-1245

,,Del bendrojo ir proiesinio ugdymo organizavimo, mokiniq konsultacijq vykdymo ir Svietimo

pagalbos teikimo Uutinq sqlygq; ii;i iSOestau nauja redakc4a202O m. geguZes 29 d. Nr' Y-1342:

1. Vykdant fj.JrOiqji ii profesini mokym4 bei neformalqii Svietim4 kontaktiniu budu,

ribojami veiklose dalyvaujandirt asmenq sruutui, siekiant tarp asmenq i5lai$ti saugq (ne maZesni

kaip 1 m) atstum4.
2. Sudaroma galimybe mokiniams dalyvauti ugdyme, gauti konsultacijas, Svietimo

pagalbos paslaugas nuotoliniu budu arba taip, kad butq uZtikrinamas kuo maZesnis jq kontaktas su

kitais asmenimis.
3. UZtikrinti, kad bUtq ribojamas skirtingose klasese ugdomq mokiniq kontaktas tiek

pamokq metu, tiek po pamokq: esant galimybei, vienos klases mokiniams ugdymo veiklas vis4

di.r4 oigurizuoti toje pueiol. mokymo patalpoje (ei yra poreikis, skirtingi mokytojai turetq atvykti

i klaiei priskirt4 patalp4, o ,. lxot iniai vylti pas mokloj q); pagal galimybes koreguoti istaigos

darbo laikq, skirt-ingq'kiasiq pamokq prudZiot- ir pabaigos, pertraukq laik4, kad biitq atskiriami

skirtingose klasese ugdomi -tkiriui,'kai jie atvykita iar i5vyksta i5 mokymo istaigos, naudojasi

bendromis mokymo istaigos patalpomis.
 .-Dalyio irotyto.lai turi bilti atsakingi uZ mokiniq prievolg deveti nosi ir burn4

dengiandias apsaugos pri"mones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), taip pat apie

draudim4 bfrriuotis daugiau negu 3 asmenims, i5laikant nustatyt4 atstum4'

5. Prioritetq teikti grupiniq veiklq organizavimui lauke'

6. Jei ugdymo u.ittoi organizuojamos, mokiniq konsultacijos vykdomos klasese ar

kitose patalpose, vi"ias" irengti taip, kad tarp jose sedindiq mokiniq biitq i5laikomas ne maZesnis

kaip 1 m atstumas.
7. Sureguliuoti pertraukq, kuriq metu mokiniai valgo laik4, siekiant sumaZinti

mokiniq skaidiq vatg"yt<to.ie. irziaitinimas Svedi5ko stalo principu, kai maist4 isideda patys mokiniai,

negali buti organizuoj amas.- 
S. Organizuojant kontaktines pagalbos specialistq konsultacijas, jos.turi buti teikiamos

individualiai ar vienu metu dirbama tik su ios padios klases mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos

patalpos turi buti isvedinamos ir nuvalomi daLnai liediami pavirsiai.

9. prie lejimo i veiklq vykdymo viet4 pateikiama informacija apie asmens higienos

laikymosi bUtinybg (rant q higien4, koiejimo, diaudejimo etiketq ir kt'), ap.ie prievolg deveti nosi ir

burn4 dengian6ias-apsaugos lriemones-(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), taip pat

apie draudlm4 kontaktinJse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasirei5kia karsdiavimas (37,3

"b ir daugiauj ar kurie turi iimiq virsutiniq kvepavimo takq infekciiq poZymiq (pvz., sloga, kosulys,

pasunkej gs kvepavimas).



10. |pareigoju mokyklos budindius prie iejimo matuoti visq atvykstandiq i kontaktiniq

veiklq vykdymo^ vieta 
- 
asmerlr{ kiino temperatiir4 ir neileisti asmenq, kuriems pasirei5kia

karSdiavimas ar kurie turi kitq Dmiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq poZymiq. Jiems turi b[ti
rekomenduojama konsultuotis Iiar5tqja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos

gydytoju konsultacijai nuotoliniu b[du.
11. Skyriq vedejai turi uZtikrinti, kad kontaktiniq veiklq vietoje dirbtq darbuotojai,

neturintys Umiq virSuiiniq kvepavimo takq infekcijq ir kitq uZkrediamqiq ligq poZymiq, o jq

sveikata biitq nuolat stebima. I)arbuotojai, kuriems pasirei5kia Sie poZymiai, turi bDti nedelsiant

nu5alinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Kar5tqia koronaviruso linija tel. 1808 arba

susisiekti su savo Seimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu b[du.
12. Skyriq vehejai-turi uZtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys veiklose kontaktiniu

biidu neturetq tiesioginio kontakto su darbuotojais, ! kuriq pareigas neieina Siq veiklq vykdymas

(pvz., valytojir, ,u.gu., elektrikas, santechnikas ir pan.) ar kitais pa5aliniais asmenimis.' 
13.[paieigoju direktoriaus pavaduotoj4 infrastrukflirai uZtikrinti veiklq vykdymo

vietose tinkamas saly[as rankq higienai: praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie jq

patiekiama skysto *uio, vienkartiniai rani5luosdiai. Sudaryti s4lygos rankq dezinfekcijai: gerai

matomoje vietoje prie lejimo, tualetuose pakabintos rankq dezinfekcijai skirtos priemones. Viesinti

rekomendacijas del tinkamos rankq higienos.
14. fpareigoju valytojas, kad veiklq vykdymo vietose patalpos butu kuo daLniau

vedinamos. Pata$os,-kuriose-uykdo*or veiklos, turi bUti i5vedinamos pries atvykstant jose

dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. DaZnai liediami pavir5iai (ugdymo

prie*ori.s, durq rankenos, durq rdmai, stalq pavirSiai, kedZiq atramos, laiptines tureklai, elektros

jungikliai 
'ir 

kt.) valomi pavirsiams valyti ikirtu valikliu ne rediau kaip 2 kartus per dien4' Jei

trginizuo.lant veikl4 naudojamos bendros patalpos (sales ir pan.), po kiekvienos klases

paiaudojimo jos turi buti isvodinamos ir i5valomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi

daugiau-kaip vienas asmuo, jie turi buti i5valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo'

Kitis aplinkos valymas atliekamas atsiZvelgiant i rekomendacijas patalpq valymui COVID-19

pandemijos metu.
15. Veiklose dalyvaujandiq asmenq maitinimas organizuojamas laikantis vie5ojo

maitinimo lstaigoms skirtq rekomendacijq.
16. Mokiniams apsigyvenant centro bendrabutyje, turi biiti uZtikrinama Siame

sprendime nustaftq reikalavimq igyvendinimas.

Direktorius Tautvydas Anilionis

Justas Narkevidius
2020-06-01




