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POTVARKIS
DEL BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO, MOKINIU KONSULTACIJU

VYKDYMO IR SVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BUTINU SALYGU

2020 m. geguZes 25 d. Nr. Vl6-16

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimu Nr. V-1246 2020 m.

geguZes 21 d.,,Del auk$tojo mokslo studijq, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiqjq

Sr[ti.o vykdymo butinq sQlygr]" siekiant uztikrinti saugi4 aplink4 profesiniq mokyklq

mokytojams ir mokiniams, neformaliojo suaugusiqjq Svietimo veiklq dalyviams, lpareigoju laikytis

5iq ir kitq koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo prevencijos reikalavimq:

1. Vykdant profeiini mokym4 ir neformalqj! suaugusiqjq Svietim4 kontaktiniu bDdu

ribojami veiklose dalyvaujandiq asmenq srautai, siekiant tarp asmenq i5laikyti saugrl (ne maZesni

kaip I m) atstumq.
Z.piie lejimo ! veiklq vykdymo vietE pateikiama informacija apie asmens higienos

laikymosi brltinybg (iankq higien4, kosejimo, diaudejimo etiket4 ir kt.), apie prievolg deveti nosi ir

burn4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), taip pat

apie draudlm4 kontaktinese veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3

"b ir daugiauj ar kurie turi fimiq vir5utiniq kvepavimo takq infekciiq poZymiq (pvz., sloga, kosulys,

pasunkej gs kvepavimas).
3.lpareigoju mokyklos budindius prie iejimo matuoti visq atvykstandiq i kontaktiniq

veiklq vykdymo vietE asmenq k[no temperatlr4 ir neileisti asmenq, kuriems pasirei5kia

kar5diavimas ar kurie iuri kitq lmiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq poZymiq. Jiems turi bfiti

rekomenduojama konsultuotis Iiarst4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos

gydytoju konsultacijai nuotoliniu biidu.
a. Skyiiq vedejai turi uZtikrinti, kad kontaktiniq veiklq vietoje dirbtq darbuotojai,

neturintys umiq virsutiniq kvepavimo takq infekcijq ir kitq uZkrediamqiq ligtl. poZymiq, o jq

sveikata britq nuolat stebima. I)arbuotojai, kuriems pasirei5kia Sie poZymiai, turi buti nedelsiant

nu5alinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba

susisiekti su savo Seimos gydy.toju konsultacijai nuotoliniu bDdu.

5. Skyriq u.J63u1 turi uztikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys veiklose koniaktiniu bfidu

neturetq tiesioginio kontakto su darbuotojais, ! kuriq pareigas neieina Siq veiklq vykdymas (pvz',

valyojas, ,urgut, elektrikas, santechnikas ir pan.) ar kitais pa5aliniais asmenimis'

6. |pareigoju direktoriaus pavaduotoj4 infrastrukturai uZtikrinti veiklq vykdymo

vietose tinkamai satlgas rankq higienai: praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie jq

patiekiama skysto n1ui-to, vienkartiniai rani<Sluosdiai. Sudaryti s4lygos rankq dezinfekcijai: gerai

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

rekomendacijas del tinkamos rankq higienos.
7. [pareigoju valytojas, kad veikhl vykdymo vietose patalpos bltu kuo daZniau

vedinamos. raiatpos] luriose vykdomos veiklos, turi buti i5vedinamos pries atvykstant -jose
dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos perlraukos metu. DaZnai ligdiami pavirSiai (ugdymo

prie*ones, durq rankenos, durq remai, stalq pavir5iai, kedZiq atramos, laiptines tureklai, elektros



/

jungikliai ir kt.) valomi pavir5iams valyti skirtu valikliu ne rediau kaip 2 kartus per dien4' Jei

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

pa-naudojimo jos turi bDti isv6dinamos ir i5valomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi

daugiau-kaip vienas asmuo, jie turi blti i5valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo.

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

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

maitinimo istaigoms skirtq rekomendacijq.
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