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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilines saugos lstatymo 15 straipsnio 2 dalies
1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 ,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo'o 4.2.1papunkdiu, Valstybiniu
ekstremaliqiq situacijq valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos-Vyriausybes 20i0 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 ,,Del Valstybinio ekstremaliqjq situacijq valdymo plano
patvirtinimooo, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d,. potvarkiu Nr. 43
,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo paskyrimo", bei
atsiZvelgdamas !Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, informuoju:

1. Kad PMRPRC btitq laikomasi Siq rekomendacijg:

1.1. Centro darbuotojai, tarp jq ir pedagogai, bendrose uZdarose erdvdse (pvz.,
koridoriuose, valgyklose, mokltojq kambaryje ar pan.), pedagogai klasese, kai neislaikomis 2
metry atstumas nuo mokiniq, devetq nosi ir bum4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones) (toliau - kauke).

Kaukiq leidLiama nedeveti neigalumq turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos biikles
kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos biiklei.

1.2. Maksimaliai riboti skirtingose klasOse ugdomq mokiniq kontaktus tiek pamokg
metu, tiek po pamokq:

a) vienos klases (grupes) mokiniams ugdymo veiklos visq dien4 organizuojamos toje padioje
mokymo patalpoje (iei yra poreikis, skirtingi mokytojai turetq atvykti i klasei (grupei) piistirtE
patalpq, o ne mokiniai vykti pas mokytojfl;

b) koreguojamas centro darbo laikas, skirtingq klasiq pamokq pradZios ir pabaigos,
pertraukq laikas, kad biitq atskiriami skirtingose klasese ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta ! ar
i5vyksta is centro, naudojasi bendromis patalpomis, ilsisi pertraukq metu, valgo;

. I .. c) jei yra galimybe, priskiriami skirtingoms klasems skirtingi iejimai ir i5ejimai; numat5rti
judejimo iki klases, valgyklos, specializuotq kabinetq (patalpq), sanitariniq mazg4mar5rutai;

1.3. Maksimaliai i5naudoti galimyb6s pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke,
lauko klas6se.

1.4. Sureguliuoti pertraukq, kuriq metu mokiniai valgo, laik4, siekiant sumaZinti
mokiniq skaiiig valgykloje, maksimaliai i5naudoti klas6s izoliacijos principo taikym4,
kaimyninig klasig, besinaudojanliq ta paiia koridoriaus erdve, maitinimo vienu metu
galimybds pagal i5 anksto parengt4 grafik4. Maitinimas Svedi5ko stalo principu, kai maist4
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isideda patys mokiniai, negali biiti organizuojamas. Po kiekvienos klas6s valgymo sal6 turi
bnti i5vddinama ir i5valoma.

1.5. Svietimo pagalbos specialistrl konsultacijos butq teikiamos individualiai ar vienu
metu dirbama tik su tos paiios klas6s mokiniais.

Po kiekvienos konsultacijos patalpos butq i5vedinamos ir nuvalomi daLnai liediami
pavir5iai, naudotos priemones.

1.6. UZdarose erdv6se renginiai biitg organizuojami laikantis klasiq izoliavimo
principo.

Organizuojant renginius atvirose erdvese tarp dalyviq butll i5laikomas ne maZesnis kaip 1

metro atsfumas.

1.7. Pateikiama informacij4 mokiniams, jq tOvams (glob6jams, rtipintojams),
darbuotojams bei paskelbta prie idjimo i Svietimo istaig4:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi btitinybg (rankq higienq, kosejimo, diaudejimo etiket4
ir kt.);

1.7.2. apie nustafirtus reikalavimus deveti kaukes;
1.7.3. draudima i Svietimo istaig4 atvykti asmenims, kuriems pasireiSkia kar5diavimas

(37,3'C ir daugiau), ar kurie turi flmiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq
poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kv€pavimas ir pan.).

1.8. Mokiniq, darbuotojq, mokinius atlydiniiq asmenq sveikatos buklOs stebdjim4:
1.8.1. sudaryti s4lygas mokiniams, darbuotojams, matuoti(s) kiino temperattir4 tik atvykus !

centrq;
1.8.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasirei5kia kar5diavimas (37,3'C ir daugiau)

ar iimiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiai (pvz., sloga, kosulys,
pasunkejgs kvepavimas ir pan.), nedelsiant turi buti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tevai
(globejai, rtipintojai) ir konsultuojamasi Kar5tqja koronaviruso linija tel. 1808 del tolimesniq
veiksmq;

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasirei5kia kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau) ar iimiq
vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiai (pvz., kar5diavimas, sloga,
kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Svietimo lstaigos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju;

1.8.4. jeigu centras i5 darbuotojo, mokinio ar jo tevq (globejq, rupintojq) gavo informacij4
apie darbuotojui ar mokiniui nustatSrt4 COVID-I9 lig4 (korono viruso infekcij4), apie tai nedelsiant
privalo informuoti Nacionalini visuomenes sveikatos centr4 prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant s4lyti turejusius asmenis ir jiems taikant 14
dienq izoliacij4;

1.8.5. drausti icentr4 atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.9. Mokiniai netur6tq tur€ti tiesioginio kontakto su darbuotojais, ! kuriq pareigas
neieina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.10. Pa5aliniai asmenys nepatektq i centro teritorij4, i5skyrus afvejus, kai jie teikia
paslaugas, butinas ugdymo proceso organizavimui.

1.11. Centre butq sudarytos tinkamos s4lygos mokiniq ir darbuotojq rankq higienai
(praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rank5luosdiai). Sudaryti galimybg darbuotojq rankq dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie
lejimo icentr4, tualetuose pakabinti rankq dezinfekcijai skirtas priemones).-
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1.12. Patalpos, kuriose organizuojamas mokiniq ugdymas, lykdomos konsultacijos,
biitq i5v6dinamos prie5 atlykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. DaLnai liediimi
pavir5iai (durq rankenos, dury remai, stalq pavirSiai, kedZiq atramos, laiptines tureklai, elektros
jungikliai ir kt.) valomi pavir5iams valyi skirtu valikliu ne rediau kaip 2 kartus per dien4.

Jei organizuojant veikl4 naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, sales ir pan.),
po kiekvienos pamokos jos turi buti i5vedinamos ir i5valomos.

Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi btti
i5valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

Riboj amas dalijimasis ugdyrno priemonemis.

1.13. Apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje, laikytis Siq mindtq nustatytrl
reikalavimq.

1.14. Vykdant maitinim4 centro valgykloje, numafyti atskiras erdves kiekvienai klasei,
suderinti maitinimosi laik4.

2. fpareigoti centro darbuotojus, tarp jq ir pedagogus, bendrose uZdarose erdv6se
(pvz., koridoriuose, valgyklose, mokyojq kambaryje ar pan.), pedagogus klasese, kai neislaikomas
2 metn4 atstumas nuo mokiniq, klases renginiuose, kai tarp dalyviq nei5laikomas 2 metry atstumas,
deveti kaukes, i5skyrus 1.1 papunktyje numat54us atvejus.

Direktorius Tautlydas Anilionis

Justas Narkevidius
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