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MOKYKLOS VALSTYBES LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REZIMO IR/AR
KARANTINO LAIKOTARPIO VALDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas atsiZvelgiant ! epidemiologing situacij4 ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.

1.2. Mokykloje maksimaliai laikomasi numat5rtq saugos priemoniq, ribojami mokyklos
bendruomenes kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

1.3. Kiekvienai mokiniq (toliau - mokiniai) klasei (toliau - klase), grupei (toliau - grupe)
paskirta konkreti patalpa, t. y. klase, kurioje vyksta pamokos arba kabinetas, kuriame vyksta
veiklos. Skirstant mokiniams klases ir grupes, ultrkrinta, kad gretutinese patalpose mokytqsi
bendraamZiu ar pana5aus amZiaus mokiniai, kiek imanoma vengiama skirtingo amiiaus mokiniq
kontaktq:

1.3.1. 3 - 4,5 klasiq mokiniai ir mokiniq grupes, lankandios'informaciniq technologijq bei
rusq kalbos pamokas, mokosi seno pastato 1 auk5te; la,3b,4a klasiq mokiniai mokosi seno pastato
2 auk5te; 5c klasiq mokiniai mokosi seno pastato 3 aukSto pradZioje (kaireje puseje lipant
pagrindiniais laiptais); 7c,8c,8b, 10a klasiq mokiniai mokosi seno pastato 3 auk5te (toliau nuo 5c
kl.);

1.3.2. lb,2a,2b klasiq mokiniai mokosi naujo pastato I auk5te; lc,2c,3a klasiq mokiniai
mokosi naujo pastato 2 auk5te, 6a klases mokiniai mokosi naujo pastato 2 aukSte, tadiau jie yra
nutolg nuo pradiniq klasiq mokiniq; 5a, 5b,6b,7a,7b,8a klasiq mokiniai mokosi naujo pastato 3

auk5te;
1.3.3. prieSmokyklines grupes mokiniai mokosi naujo pastato 1 auk5te, tadiau jiems patalpos

atskirtos ir irengtas atskiras iejimas;
1.3.4. pamokos pagal galimybes vyksta lauke, esant blogam orui pamokos vyksta klasese ir

paskirtuose kabinetuose; i mokykl4 mokiniai ateina ir pertraukq metu i5 mokyklos gali i5eiti i
paskirtas poilsio zonas nurodyomis kryptimis (2 priedas):

13.4.1. seno pastato klasese fsikflrg mokiniai i mokykl4 ateina ir pertraukq metu i kiem4 i5eina
pro paradini @agrindini) mokyklos lejimq/iSejim4 ir iejim4ii5ejim4, vedanti i mokyklos dirbtuves,
arba ilsisi koridoriuose;

13.4.2. naujo pastato klasese isiktrrg mokiniai i mokykl4 ateina ir per pertraukas I stadion4
i5eina pro sporto sales iejimE/i5ejim4, esant! koridoriuje Salia socialines pedagoges kabineto, i
stadion4 arba ilsisi koridoriuose;

1.3.5. Pailgintos mokymosi grupes mokiniq veikla organizuojama maksimaliai laikantis
numatytq saugos priemoniq, ribojami mokyklos mokiniq kontaktai, laikomasi saugaus atstumo;

1.3.6. mokiniai naudojasi ardiausiai jq poilsio zonoje esandiais sanitariniais mazgais. Skystas
muilas ir dezinfekcines priemones paZyrnetos skiriamaisiais Zenklais-lipdukais.

1.4. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai bendrose uZdarose erdvese (pvz.,
koridoriuose, valgykloje, saleje, bibliotekoje ar pan.), klases renginiuose uZdarose erdvdse
dalyvaujantys pilnamediai tretieji asmenys (pvz., tevai (globejai, rUpintojai), privalo deveti nosi ir
bum4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau -
kauke). Kaukiq leidiiama nedeveti sveikatos problemq turintiems asmenims, kurie del savo
sveikatos b[kles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos btklei. Kai



mokyklos darbuotojas negali deveti kaukes del savo sveikatos bflkles ar vykdomos veiklos
specifikos, atsiZvelgiant i profesines rizikos vertinimo iSvad4 gali btiti parenkamos kitos asmenines
apsaugos priemones.

1.5. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasese ugdomq mokiniq kontaktas tiek per pamokas,

tiek po pamokq: vienos klases (srauto) mokiniams ugdymo veiklos vis4 dien4 organizuojamos toje
padioje mokymo patalpoje. Grupiq ugdymas organizuojamas joms priskirtose patalpose

(informaciniq technologijq, technologijq, uZsienio kalbq, dorinio ugdymo pamokos vyks
kabinetuose; fizinio ugdymo pamokos vyks sporto salese, jei tinkamas oras-lauke, del naudojimosi
persirengimo kambariais grafiko ir s4lygq informuos kuno kult[ros mokytojai).

1.6. Rtibineje vir5utinius rubus kabina seno pastato klasese besimokantys mokiniai, 8.05 val. i
r[bing ateina naujo pastato klasese besimokantys 5-10 klasiq mokiniai,8.35 val. - naujo pastato

klasese besimokantys 1-3 klasiq mokiniai (pagal galimybes laikinai gali btrti iruo5tos kabyklos 1-4

klasese).
1.7. Maksimaliai i5naudojamos galimybes pamokas/veiklas organizuoti lauke. Organizuojant

renginius atvirose erdvese tarp dallviq turi btiti i5laikomas ne maZesnis kaip I metro atstumas.
1.8. UZdarose erdvese renginiai organizuojami laikantis klasiq, grupiq izoliavimo principo.
1.9. Jei organizuojant veikl4 naudojamos bendros patalpos (kabinetai, sales, biblioteka,

valgykla ir pan.), po kiekvienos pamokos/veiklos jos i5vedinamos ir i5valomos.
1.10. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos

i5valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo
priemonemis.

1.11. Svietimo pagalbos specialistq konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbama tik su tos padios klases mokiniais. Konsultacijq metu vengiama fizinio.kontakto. Po
kiekvienos konsultaeijos patalpos i5vedinamos ir nuvalomi daitai liediami pavir5iai, naudotos
priemones (kompiuteriq klaviat[ros uZdengtos polietileno plevele).

1.12. Mokiniams, jq tevams (globejams, rupintojams), darbuotojams prie iejimo i mokykl4 bei
mokyklos koridoriuose, valgykloje, tualetuose skelbiama informacija (1 priedas):

1.I2.1. apie asmens higienos laikymosi bfltinybE Gank+ higien4, kosejimo, diaudejimo etiket4
ir kt.);

1.12.2. apie nustatytus reikalavimus deveti kaukes;
1.12.3. draudim4 i mokykl4 atvykti asmenims (mokiniams, darbuotojams, tevams (globejams,

rflpintojams), tretiesiems asmenims), kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3 "C ir daugiau), ar kurie
turi trmiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz., sloga, kosulys,
pasunkejgs kvepavimas ir pan.).

1.13. Mokykloje leidZiama dirbti darbuotojams, neturintiems flmiq vir5utiniq kvepavimo takq
ligq ir kitq uZkrediamqiq ligq poZymiq (pvz., kar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas
ir pan.).

1.14. Nuolat stebima mokiniq, darbuotojq, mokinius atlydindiq asmenq sveikatos blkle:
l.l4.l. mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kuno

temperat[r4 bekontakdiu termometru atvykus i mokykl4 nebus matuojama;
1.14.2. i mokykl4 neileidZiami asmenys, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3 oC ir

daugiau) ar kurie turi fimiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz.,
sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.);

1.14.3. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiSkia kar5diavimas (37,3 "C ir daugiau)
ar umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamr+i,+ ligq poZymiu (yxz., sloga, kosulys,
pasunkejgs kvepavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tevai (globejai,
rtipintojai) ir konsultuojamasi Kar5t4f a koronaviruso linija tel. 1808 del tolimesniq veiksmq;

1.14.4. darbuotojas, kuriam darbo metu pasirei5kia kar5diavimas (37,3 "C ir daugiau) ar timiq
vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqlq ligq poZymiai (pvz., kar5diavimas, sloga,
kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Kar5tqia koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju;



I.l4.5.jeigu mokykla i5 darbuotojo, mokinio ar jo tevq (globejq, rtrpintojq) gavo informacij4
apie darbuotojui ar mokiniui fio artimiesiems) nustatyt4 COVID-l9 ligE (koronoviruso infekcij4),
apie tai nedelsiant informuoja Nacionalini visuomenes sveikatos centr4 prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant s4lyti turejusius asmenis ir jiems
taikant 14 dienq izoliacijq;

1.14.6. dratdZiana i mokykl4 atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, iSskynrs mokyklos darbuotoj us, dirbandius nuotoliniu btdu.

1.15. Su mokiniais tiesioginio kontakto neturi darbuotojai, ! kuriq pareigas neieina tiesioginis
darbas su jais.

1.16. Pa5aliniams asmenims dratdLiana patekti ! mokykl4, i5skyrus atvejus, kai jie teikia
paslaugas, bltinas ugdymo proceso organizavimui ar i5 anksto susitarus.

1.17. Ribojamas mokinius atlydindiq, pasitinkandiu tevq (globejq, rtipintojq) patekimas i
pastato vidq, nustatant tam skirt4 viet4 pirmo aukSto tambure (prieangyje). Tik I klasiq mokiniq
tevai (globejai, rupintojai) (su kaukemis) gali atvesti vaik4 iki klases rugsejo I savaitg.

1.18. Tevai, atlydejg ar atejg pasitikti mokini i5 mokyklos laukia prie pagrindinio ar kito
mokyklos iSejimo lauke ar tamb[re (prieangyje), telefono skambudiu informuoja mokytoj4 ar
pedagog4 apie savo atvykim4.

1.18. Mokykloje sudaryos s4lygos mokiniq ir darbuotojq rankq higienai (valgyklos, tualetq
praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, kitose patalpose - Saltas vanduo, prie praustuviq
patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rank5luosdiai).

1.19. Sudaryta galimybe darbuotojq rankq dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie iejimo i
mokykl4, tualetuose pastaty.tos rankq dezinfekcij ai skirtos priemones).

1.20. Patalpos, kuriose organizuojamas mokiniq ugdymas, vykdomos konsultacijos,
i5vedinamos prieS atvykstant mokiniams ir per kiekvienq perhauk4.

1.21. Dalnat liediami pavir5iai (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. Kitas aplinkos valymas mokykloje atliekamas atsiZvelgiant i Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpq valymui COVID-l9 pandemijos metu
(*ttps:fsam.trv.tV lpglRE&CM.ENlACiloS7e20dszinfe,kciiaiYe20202*03
27%20(.1)"pdfl.

1.22. Mokykloje reguliuojamas mokiniq srautq judejimas, kuris nukreiptas taip, kad, kiek tai
lmanoma, btitq i5vengta sankirtq su kitais srautais. Parengtas mokiniq judejimo krypdiq Zemelapis
mokyklos patalpose, kuris skelbiamas kiekviename auk5te (2 priedas).

1.23. Mokiniq judejimas pagal kryptis (pvr., i valgykl4) reguliuojamas laiko grafiku (3
priedas).

1.24. Mokyklos pagrindinis iejimas skirtas darbuotojams ir seno pastato klasese isik[rusiems
mokiniams.

II SKYRIUS
PRIESMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIOUGDYMO

ORGANIZAVIMAS

2.1. Prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo progftrmoms lgyvendinti mokykla skiria
tiek pamokq, kiek numatyta prie5mokyklinio ugdymo programoje ir pradinio, pagrindinio ugdymo
bendruosiuose ugdymo planuose.

2.2. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas i5 eiles arba dalykq,
kada mokosi visa klase, pamokos.

2.3. Skiriamos dvi ilgosios 20 minudiq pertraukos, kad mokiniai ne tik pavalgytq, bet ir galetq
pasivaik5dioti lauke bei pailseti (3 priedas).

2.4. Jeigt leidZia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperattros s4lygos,
lauke organizuojamos ivairiq dalykq pamokos.



2.5. Mokiniams teikiama reikalinga Svietimo ir mokymosi pagalba. AtsiZvelgiant i ypatingq
aplinkybiq ar aplinkybiq mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali buti organizuojamas
kasdieniu mokymo proceso organizavimo bldu, pobfldi ir apimtis, Svietimo ir mok;rmosi pagalba
gali buti organizuojamos ir nuotoliniu b[du.

2.6. Mokiniai ! informaciniq technologijq ir technologrjq kabinetus ateinataip:
2.6.1. i5 seno pastato klasiq nusileidZia laiptais, vedandiais i pagrindini iSejim4, ir i5 mokyklos

i5eina per duris kryptimi i dirbtuves;
2.6.2. i5 naujo pastato klasiq nusileidZia laiptais, vedandiais i sporto sales/stadion4, ir seno

pastato I auk5tu eina link r[biniq ir i5 mokyklos i5eina per duris kryptimi i dirbtuves.

III SKYRIUS
NEFORMALTOJO VArKU SVrrrrVrO ORGANTZAVTMAS

3.1. Neformaliojo vaikq Svietimo veiklos vykdomos laikantis grupiq izoliacijos principo:
uZtikrinama,kad vaikai nuolatos dalyvautq tos padios grupes veiklose, neformaliojo vaikq Svietimo
veiklos b0ttl vykdomos taip, kad brltq i5vengta skirtingq grupiq vaikq kontakto patalpose, kuriose
vykdoma veikla.

3.2. Neformaliojo vaikq Svietimo veiklos organizuojamos taip, kad b0tq i5vengta kontakto su
pa5aliniais, veiklose nedalyvaujandiais asmenimis. Jei to padaryti neimanoma - ribojamas kontakto
laikas.

3.3. Draudliana veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasirei5kia kar5diavimas, kurie turi
[miq vir5utiniq kvepavimo takq ligq poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas).

IV SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

4.1. Valgykloje uZtikrintos tinkamos s4lygos darbuotojq fu mokiniq rankq higienai:
praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq patiekiama skysto muilo, vienkartines
priemones rankoms nusi5luostyti.

4.2. Mokiniq maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo principq
(priedas 3).

4.3. Siekiant sumaZinti mokiniq kontakt4 valgykloje, sureguliuotas valgymo laikas. Prie vieno
stalo valgyti sodinami tik tos padios klases mokiniai, o tarp mokiniq, sedindiq prie skirtingq stalq,
uZtikrinamas 2 metry atstumas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo orgatizavimo patalpa
i5vedinama ir iSvaloma.

4.4. Mokiniq i5 namq atsine5tas maistas valgomas klaseje (5-10 k1.), laikantis higienos
taisykliq, arba valgykloje, pietaujant tos klases mokiniams (1-4 kl.).

4.5. Mokyklos valgykloje aptamaujami tik mokyklos bendruomenes nariai.

V SKYRIUS
MOKINIU PAVEZEJIMO ORGANIZAVIMAS

5.1. Mokiniq veZimas organizuojamas laikantis b[tinos visuomends sveikatos saugos,
higienos reikalavimq vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes
lygio - ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimais.

5.2. UZtikrinama, kad mokiniq paveZejime nedirbtq asmenys, kurie serga arba jiems
pasirei5kia timiq kvepavimo takq infekcijos simptomu, arbajiems 1,ra taikomas reikalavimas del
privalomos ar rekomenduoj amos izoliacij os.

5.3. Autobuse visi asmenys privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Mokiniq tevai (globejai, r[pintojai) privalo
uZtikrinti, kad mokiniai turetq nosi ir burn4 dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq,
respiratoriq ar kitq priemoniq). Autobusq vairuotojai gali atsisakyti veLti mokinius, kurie nedevi



kaukiq. Nosi ir burn4 dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq, respiratoriq ar kitq priemoniq)
LeidLiama nedeveti neigalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos biikles nosi ir burn4
dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq, respiratoriq ar kitq priemoniq) deveti negali ar jq
devejimas gali pakenkti asmens sveikatos btrklei.

5.4. Nuo autobuso vairuotojo iki mokiniq sedejimo vietq iSlaikomas ne maZesnis karrp 2 metry
atstumas.

5.5. Autobuse veZama tiek mokiniq, kiek yra sedimqjq vietq.
5.6. Autobuse gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje irengtos rankq dezinfekavimo

priemones.
5.7. Autobuso rankenos, kedZiq atlo5ai ir kiti daZniausiai liediami pavir5iai dezinfekuojami

kas kart4 prie5 ilaipinant kit4 veLamt4 mokiniq grupg. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis
Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos prieZiuros istaigose ir ne sveikatos prieZiuros patalpose
(kai galima uZter5imas SARS-CoV-2 virusu)

http://sam.lrv.lUuploads/sam/documents/files/REKOMENDAClJOS%20dezinfekcijai%20202
00327%20(.1\.pdf.

5.8. Autobuse yra ai5kiai matoma informacija apie prevencines COVID-I9 ligos
(koronavirusines infekcijos) priemones - saugq atstumq, rankq ir kosejimo bei diaudejimo higien4,
privalom4 nosi ir burn4 dengiandiq apsaugos priemoniq devejim4 (veido kaukiq, respiratoriq ar kitq
priemoniq), rekomendacija nesilankytr vie5ose vietose, jei pasireiSkia umios kvepavimo takq
infekcijos simptomai, informacija, kad pasirei5kus [miq vir5utiniq kvepavimo takq ligq susirgimq
poZymiams ftar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas), rekomenduojama konsultuotis
Kar5tqja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju konsultacijai (3
priedas).

5.9. Mokiniai, vaZiuojantys mar5rutiniu transportu, privalo laikytis bendryjq saugos
reikalavimq, taikomq keleiviams.

5.10. I autobus4 ir i5 jo mokiniai eina I mokykl4 pro iejimus/i5ejimus, nurodytus Sio apra5o
1-3.4. punkte (2 priedas).

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ui, mokiniq, atvykstandiq i mokykl4, sveikatos bfrklg bei apr[pinim4 nosi ir burn4
dengiandiomis apsaugos priemonemis atsako jq tevai (globejai, rdpintojai).

6.2. Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-l9 liga, mokyklos
mokiniams ugdyrnas toliau tgsiamas nuotoliniu budu, kai mokinys ir mokyojas dirba skirtingu
laiku, bendraudami el. pa5tu bei kitomis pana5iomis priemonemis.

6.3. Mokyklos valstybes lygio ekstremalios situacijos reZimo irlar karantino laikotarpio
valdymo planas keidiamas pasikeitus teises aktams.

6.4. Su mokyklos valstybes lygio ekstremalios situacijos reZimo klar karuntino laikotarpio
valdymo planu darbuotojai supaZindinami elektroninemis rySio priemonemis. Mokinius, tevus
(globejus, rtipintojus) su planu supaZindina klasiq vadovai ir gauna tevq (globejq, rflpintojq)
sutikimus.

6.5. Mokyklos valstybes lygio ekstremalios situacijos reZimo irlar karantino laikotarpio
valdymo planas skelbiamas intemeto svetaineje, atmintines darbuotojams, mokiniams, tevams
(globejams, rupintojams) - mokyklos stenduose (1-8 priedai).



Mokyklos valstybes lygio ekstremalios
situacijos reZimo irlar karantino
laikotarpio valdymo plano
I priedas

ASMENS HTGTENOS (KOSEJTMO, eraUUnUMO ETIKETO, RANKU HTGTENOS)
REIKALAVIMAI

DRAUDZIAMA ATVYKTI I MOKYKL.{:

o Mokiniams, darbuotojams, tevams (globejams, rupintojams),
tretiesiems asmenims, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3 oc ir daugiau), ar kurie turi Umiq
vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqiq ligq poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs

kvepavimas ir pan.);
o asmenims, kuriems privaloma izoliacrla, izoliacijos laikotarpiu;
. pa5aliniams asmenims, i5skyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, bUtinas ugdymo proceso

organizavimui.

Ribojamas mokinius atlydindiq, pasitinkandiq tevq (globejq, r[pintojq) patekimas ipastato
vidq, nustatant tam skirt4 viet4 pirmo auk5to tambure (prieangyje).

Asmenys, atlydintys mokinius, bendrose uZdarose erdvese (pvr., koridoriuose, valgykloje,
saleje, bibliotekoje ar pan.), klases renginiuose uZdarose erdvese dalyvaujantys pilnamediai tretieji
asmenys (pvr., tevai (globejai, rtipintojai), privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau - kauke). Mokyklinio bei
specialaus reiso autobuse mokiniai privalo deveti kaukes. Kaukiq leidZiama nedeveti neigalum4
turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos btikles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali
pakenkti asmens sveikatos buklei.
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REKOMENDACIJOS DEL RANKU HIGIENOS

Tinkama rankq higiena sumaZina virusq ir kitq uZkrediamqjq ligq perdavimo ir uZsikretimo
rizikq.

Rankq higiena -tan dainas ir tinkamas rankq plovimas vandeniu su muilu arba rankq valymas
alkoholio turindiomis priemonemis (tirpalais, geliais, servetelemis ar kitomis priemonemis).

Rankq higiena yra racionali, pigiausia prevencijos priemone, nesukelianti reikSmingos
susijusios rizikos.

Rankas reikia reguliariai plauti muilu ir vandeniu muiluojant jas2040 sekundZirl.
Rankq dezinfekavimo priemones, kuriq pagrind4 sudaro alkoholis, nera labiau veiksmingos ir

naudingos nei rankq plovimas.
Plauti reiketq vesiu vandeniu, nes kar5tas vanduo nuriebalina, skatina odos pabrinkim4

(patinim4), i5sausej im4.
Jei nera galimybes nusiplauti rankq, rekomenduojama naudoti antiseptikus (dezinfekavimo

priemones). Tinkamas jq naudojimas nuZudo daugum4 mikroorganizmq ant rankq ir uZkerta keli4
ligoms plisti. Rankq dezinfekavimo priemones efektyvios ir yra naudojamos jei rankos vintaliai
nesuter5tos i5skyromis, t. y. Svarios. Jei rankos nesvarios, prie5 naudojant alkoholio turindius rankq
dezinfekavimo skysdius, rankas reikia nuplauti vandeniu su muilu.

Venkite liesti neplautomis rankomis akis, burn4, nosf del galimo viruso patekimo i organizmq
per gleivines.
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Mokyklos valstybes lygio ekstremalios
situacijos reZimo irlar karantino
laikotarpio valdymo plano
2 priedas

MOKINIU JUDEJIMO KRYPdIU ZEMELAPIS MOKYKLOS PATALPOSE
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Kabinetas/klase Klases vadove Kabinetas/klase Klases vadove

1 auk5tas 1 auk5tas

Fizikos kab.-6c kl D. Ramanauskiene lb kl. D. Kosiene
4b kl. G. Simkevidiene 2akl. R. Mockuviene
3c kl. L. BaltruSaitiene 2bkt. R. Gardauskiene
4c kl. V. Mikliene
2 aukltas 2 auk5tas

1a kl. V. Petrauskiene R. Kaminskiene
3b kl. R. Petkiene 2ckl D. UZemeckiene
4alrJ. V. Vaitkiene 3a kl R. Goleckiene

Geografijos kab. -6a kl. V.Sabaliauskiene

3 auk5tas 3 aukltas

Lietuviq k. Nr. 1-5c kl. V. Globiene Matematikos kab.
Nr. 4-5b kl.

R. Varneckiene

Biologijos kab. -7c kl. V. JovaiSiene Lietuviq k. kab. Nr.4 -5a
kl.

A. Krasauskiene

Lietuvirl k. Nr. 2-8c kl. J. Kilkiuviene Lietuviq k. kab. Nr.3 -6b
kl.

I. Kobiene

Etikos kab. -10a kl. V. PaSkauskiene Matematikos kab. Nr.3 -
7akl.

A.Steponavidiene

Matematikos kab
Nr.2-8b kl.

V. Armoniene Istorijos kab. -8a kl. O. Useliene

Anglq k. kab. Nr.2 -7b kl. J. Sokiene

Prie5mokyklinio ugdymo grupes - atskiras iejimas

Pailgintos mokymosi dienos
puses), i5ejimas i5 mokyklos

grupes - i5ejimas i stadiong - per sporto sales duris (i5 stadiono

- per pagrindines mokyklos duris.
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Mokyklos valstybes lygio
ekstremalios situacij os
reLimo irlarkarantino
laikotarpio valdymo plano
3 priedas

MOKINTU MATTTNIMAS VALGYKLOJE 2020-2021 M. M.

Kada valgo Kurirl klasiq mokiniai valgo Pertraukos trukme
Per I pam. pusryiiai
8.00-8.20 vat.
8.25-8.45 val.

Prie5mokyklin6s grup6s

I grup6
2 grup6

Po l pamokos
8.45-8.55 val.

10 min.

Per 2 pam.
9.15-9.30 val.
9.40-9.55 val.

1 klasiq mokiniai
2 klasiq mokiniai

Per 3 pam.
10.00-10.15 val.
10.20-10.35 val.

3 klasiq mokiniai
4 klasiq mokiniai

Po 3 pamokry
10.35-10.55 vul.

5-6 klasiry mokiniat 20 min.

Po 4 pamokry
11.40-12.00 val.

7-10 klasiry mokiniai 20 min.

Per 5 pam.
12.05-12.25 val.
12.25-12.45 val.

Prie5mokyklinds grup6s
1 grup6
2 grup6

ULkandLiai
Po 5 pamokq
12.45-12.55 val.

Pavieniai mokiniai, nespej g

papietauti
10 min.

Po 6 pamokq
13.55-14.15 val

Pailgintos mokyrnosi grupes
mokiniai

Pavakariai
15.15 val. PrielmokyklinO

1 grup6



Mokyklos valstybes lygio ekstremalios
situacijos reZimo rl ar karantino
laikotarpio valdymo plano
4 priedas

INFORMACIJA APIE PREVENCINES COVID.19 LIGOS
(KORONAVIRUSINES INFEKCIJOS) PRIEMONES

Autobuse visi asmenys privalo
deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones (veido

kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
laikytis saugaus atstumo ir kosejimo bei diaudejimo etiketo;
vengti liesti neplautomis rankomis akis, burn4, nosi del galimo

viruso patekimo i organizmqper gleivines;
naudoti dezinfekavimo priemones.

Tinkamas jrl naudojimas nuZudo daugum4 mikroorganizmr4 arfi
rankq ir uLkerta keli4 ligoms plisti. Rankq dezinfekavimo priemones
efektyvios ir yra naudojamos, jei rankos vizualiai nesuter5tos i5skyromis, t.
y. Svarios. Jei rankos nesvarios, prie5 naudojant ranktl dezinfekavimo
skysdius, rankas reikia nuplauti vandeniu su rnuilu;

nesilankyti vie5ose vietose, jei pasireiSkia iimios kvepavimo takq
infekcijos simptomai.

Autobuso vairuotojas gali atsisakyti vehi mokinius, kurie nedevi
kaukiq.

Nosi ir burn4 dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq,
respiratoriq ar kitq priemoniq) leidZiama nedeveti neigalum4 turintiems
asmenims, kurie del savo sveikatos biikles nos! ir burn4 dengiandiq
apsaugos priemoniq (veido kaukiq, respiratoriq ar kitq priemoniq) deveti
negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos biiklei.

Pasirei5kus [miq vir5utiniq kvepavimo takq ligq susirgimq
poZymiams (kar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas),
rekomenduojama konsultuotis Kar5tEia koronaviruso linija tel. 1808 arba
susisiekti su savo Seimos gydytoju konsultacijai.



Mokyklos valstybes lygio ekstremalios
situacijos reZimo irlar karantino
laikotarpio valdymo plano
5 priedas

ATMINTINE MOKINIAMS

Mokykloje maksimaliai laikomasi numatltq saugos priemoniq, ribojami mokiniq
kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

B[tina laikytis asmens higienos Gank + higiena, kosejimo, diaudejimo etiketas ir kt.).
I mokykl4 draudliarna atvykti pasireiSkus kar5diavimui (37,3 "C ir daugiau) ar turint [miq

virSutiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkredia-qiq ligq pozymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs
kvepavimas ir pan.).

Vienos klases (srauto) mokiniams ugdymo veiklos vis4 dienE organizuojamos toje padioje
mokymo patalpoje (mokytojas atvyksta ! klasei priskirt4 patalp4, o ne mokiniai vyksta pas
mokl,toj$.

Renginiams r,ykstant atvirose erdvdse tarp dalyviq turi buti i5laikomas ne maZesnis kaip 1

metro atstumas.
UZdarose erdvese renginiai organizuojami laikantis klasiq izoliavimo principo.
Bendros patalpos (sales ir pan.), po kiekvienos pamokos/uZsiemimo i5vedinamos ir

iSvalomos.
Mokymo priemone, inventoriumi gali naudotis tik vienas mokinys. Jei moky.mo priemone

ar inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos i5valomos ir dezinfekuojamos po
kiekvieno panaudoj imo. Riboj amas dalij imasis ugdymo priemonemis.

Nuolat stebima mokiniq sveikatos bUkle:
o mokinYs, kuriam ugdymo proceso metu pasirei5kia kar5diavimas (37,3 "C ir daugiau)

ar umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqiq ligr+ poZymiai Qxz., slog4 kosulys,
pasunkejgs kvepavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tevai (globejai,
mpintojai) ir konsultuojamasi Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 del tolimesniq veiksmq;

o jeigu mokykla i5 mokinio arjo tevq (globejq, mpintojq) gavo informacijqapie
mokiniui (o artimiesiems) nustatyt4 COVID-l9 lig4 (koronoviruso infekcij4), apie tai nedelsiant
informuoja Nacionalini visuomenes sveikatos centr4 prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -
NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant s4lyti turejusius asmenis ir jiems taikant 14 dienq
izoliacij4.

Mokiniq i5 namq atsine5tas maistas valgomas klaseje, laikantis higienos taisykliq, arba
valgykloje, pietaujant tos klases (ar pana5aus amZiaus) mokiniams.



Mokyklos valstybes lygio ekstremalios
situacijos reZimo irlar karantino
laikotarpio valdymo plano
6 priedas

ATMINTINE TEVAMS (GLOBEJAMS, RUPINTOJAMS)

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas atsiZvelgiant i epidemiologing situacij4 ir
Sveikatos apsaugos ministerij os patvirtintus reikalavimus.

Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytq saugos priemoniq, ribojami mokyklos
bendruomenes kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Asmenys, atlydintys mokinius, bendrose uZdarose erdvese (pvz., koridoriuose ar pan.),

klases renginiuose uZdarose erdvdse dalyvaujantys tevai (globejai, rtipintojai), privalo deveti nosi ir
burn4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukiq
leidLiana nedeveti neigalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos bflkles kaukiq deveti
negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos btiklei.

Maksimaliai ribojamas skirtingose klasese ugdomq mokiniq kontaktas tiek pamokq metu,
tiek po pamokq: vienos klases (srauto) mokiniams ugdymo veiklos vis4 dien4 organizuojamos toje
padioje mokymo patalpoje (skirtingi molqrtojai atvyksta i klasei priskirt4 patalp1, o ne mokiniai
vyksta pas mokytoj4).

DraudZiama imokykl4 ir atvykti mokiniams, t6vams (globejams, r[pintojams), tretiesiems
asmenims, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau), ar kurie turi Umiq vir5utiniq
kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqiq ligq pozymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas
ir pan.).

Nuolat stebima mokiniq, mokinius atlydindiq asmenq sveikatos blkle:
o ! mokykl4 neileidZiami asmenys, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3 oC ir

daugiau) ar kurie turi [miq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqiq ligq poZymiq (pvz.,

sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.);

o mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasirei5kia kar5diavimas (37,3 "C ir daugiau)
ar umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkredia*qiq ligq poZymiu (pvz., sloga, kosulys,
pasunkejgs kvepavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tevai (globejai,
riipintojai) ir konsultuojamasi Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 del tolimesniq veiksmq;

o jeigu mokykla i5 mokinio ar jo tevq (globejq, rnpintojq) gavo informacij4 apie

mokiniui (o artimiesiems) nustatyt4 COVID-l9 ligq (koronoviruso infekcij4), apie tai nedelsiant
informuoja Nacionalin! visuomenes sveikatos centr4 prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -
NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant s4lytf turejusius asmenis ir jiems taikant 14 dienq
izoliacijq;

o draudZiarflaimokyklQ atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija,izoliacijos
laikotarpiu.

Ribojamas mokinius atlydindiq, pasitinkandiq terq (globejq, mpintojq) patekimas i pastato

vidq, nustatant tam skirt4 viet4 pirmo auk5to tambiire (prieangyje).

Patalpos, kuriose organizuojamas mokiniq ugd;nnas, vykdomos konsultacijos, iSvedinamos
prie5 atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.

Neformaliojo vaikq Svietimo veiklos vykdomos laikantis grupirl izoliacijos principo:
uZtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautq tos padios grupes veiklose, neformaliojo vaikq Svietimo
veiklos btrtq vykdomos taip, kad btrtq i5vengta skirtingq grupiq vaikq kontakto patalpose, kuriose

vykdoma veikla.



Neformaliojo vaikq Svietimo veiklos organizuojamos taip, kad butq i5vengta kontakto su

pa5aliniais, veiklose nedalyvauj andiais asmenimis.

DraudZiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasirei5kia kar5diavimas, kurie turi
umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas).

Mokiniq maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo principq,

sudaryos saugios s4lygos pasinaudoti stalo irankiais. Siekiant sumaZinti mokiniq skaidiq

valgykloje, sureguliuotas valgymo laikas.

Mokiniq i5 namq atsine5tas maistas valgomas klaseje, laikantis higienos taisykliq, arba

valgykloje, pietaujant tos klases (ar pana5aus amZiaus) mokiniams.

Mokyklos valgykloje aptarnaujami tik mokyklos bendruomenes nariai.

Mokiniq veZimas organizuojamas laikantis b[tinos visuomenes sveikatos saugos,

higienos reikalavimq vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes

lygio - ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimais.

Autobusuose visi asmenys privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Mokiniq tevai (globejai, rupintojai) privalo
uZtikrinti, kad mokiniai turetq nosi ir burn4 dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq,
respiratoriq ar kitq priemoniq). Autobusq vairuotojai gali atsisakfii veLti mokinius, kurie nedevi

kaukiq. Nosi ir burn4 dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq, respiratoriq ar kitq priemoniq)

leidliama nedeveti neigalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos biikles nosi ir bum4
dengiandiq apsaugos priemoniq (veido kaukiq, respiratoriq ar kitq priemoniq) deveti negali ar jq
devejimas gali pakenkti asmens sveikatos buklei.

UZ mokiniq, atvykstandiq i mokykl4, sveikatos bfrklg bei apr[pinim4 nosi ir burn4

dengiandiomis apsaugos priemonemis atsako jq tevai (globejai, rflpintojai).
Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 IigU mokyklos

mokiniams ugdymas toliau tgsiamas nuotoliniu btidu, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu
laiku, bendraudami el. pa5tu bei kitomis pana5iomis priemonemis.
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ATMINTINE VALYTOJAMS

Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytrl saugos priemoniq, ribojami mokyklos
bendruomenes kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

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

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

Po kiekvienos Svietimo pagalbos specialistq konsultacijos patalpos i5vedinamos pries
atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu, nuvalomi dairrat liediami pavir5iai, naudotos
priemones.

Prie valgyklos, tualetq, persirengimo kambariq praustuviq patiekiama skysto muilo,
vienkartiniai rank5luosdiai.

Darbuotojq rankq dezinfekcij u gerai matomoje vietoje prie iejimo i mokykl4, tualetuose
pastatSrtos rankq dezinfekcijai skirtos priemones.

Dainu liediami pavir5iai (durq rankenos, durq remai, stalq pavir5iai, kedZiq atramos,
laiptines tureklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi pavir5iams valyti skinu valikliu ne rediau kaip 2
kartus per dienq.

Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa valgykloje i5vedinama ir
iSvaloma.

Kruop5diai atliekamas tualetq, du5q, persirengimo kambariq kriaukliq, sanitariniq mazprq
valymas.

Valytojai, atliekantys valym4, atlikdami valymo darbus, turi deveti AAP.
{prastinio AAP komplekto (pvz., kaukiq, pir5tiniq) pakanka apsaugai, valant bendr4sias

patalpas.

Valymo reikmenys turi bflti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje.
Rankq higiena turetq buti atliekama kiekvien4 kartq,kai nuimamos AAP, pvz., pir5tines.
Valymo metu susidariusios atliekos turetq bUti metamos kaip ner[Siuojamos 5iuk51es.

PATALPU VALYMAS,ITARUS AR PATVIRTINUS COVID-l9 ATVE4

Nustadius, kad itariamas ar patvirtinus COVID-19 atvejis buvo tam tikroje patalpoje, ji
pirmiausia turi btti vedinama maZiausiai 1 valand4, po to kruop5diai valoma neutraliu valikliu.

Po valymo neutraliu plovikliu pavir5iai nukenksminami dezinfektantu, veikiandiu virusus.
Valymo procedflra, dezinfekavimas ir tekstiles valymas atliekamas vadovaujantis

instrukcijomis, skirtomis sveikatos prieZitros sektoriui
(https:lls.q.$Jrv"ltluplcadq/ps$lldocLunp-lllsr'lilegS.EK*fu{HNDAUIiOSo/$20d*zinfeliciiaiYr20202#CI3

27%2{}(l)"pdfi).

Naudoj ami vienkartinio naudojimo valymo reikmenys/inventorius.
Personalas, uZsiimantis aplinkos valymu erdvese, kuriose buvo itariamas ar patvirtintas

COVID-19 atvejis, turi deveti Sias asmenines apsaugos priemones (AAP): medicininE kaukg,
vienkarting plastiking prij uo stg, pir5tines.

Rankq higiena atliekama kiekvienE kart4 nusiemus pir5tines ar kaukg. Valymo metu
susidariusios atliekos turi blti dedamos i atskir4 mai5q ir i5metamos kaip neruSiuojamos atliekos.
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ATMINTINE DARBUOTOJAMS

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas atsiZvelgiant i epidemiologing situacij4 ir
Sveikato s apsaugo s mini sterij o s patvirtintus reikalavimus.

Mokykloje maksimaliai laikomasi numat5rtq saugos priemoniq, ribojami mokyklos
bendruomenes kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Visi mokyklos darbuotojai bendrose uZdarose erdvese (pvz., koridoriuose, valgykloje,
saleje, bibliotekoje ar pan.), kai tarp Zmoniq neiSlaikomas 2 metry atstumas, privalo deveti nosi ir
burn4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukiq
leidliama nedeveti neigalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos biikles kaukiq deveti
negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos btrklei. Kai pedagogas ar kitas mokyklos
darbuotojas negali deveti kaukes del savo sveikatos bukles ar vykdomos veiklos specifikos,
atsiZvelgiant i profesines rizikos vertinimo iSvad4 gali b[ti parenkamos kitos asmeninds apsaugos
priemones.

Mokykloje leidLiama dirbti darbuotojams, neturintiems umiq vir5utiniq kvepavimo takq
ligq ir kitq uZkrediamei.l ligq pozymiq (yxz., kar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas
ir pan.).

Nuolat stebima darbuotojq sveikatos bfikle:
o i mokykl4 nelleidZiami asmenys, kuriems pasireiSkia kar5diavimas (37,3 .

oC ir daugiau) ar kurie turi umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq
(pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.);

o darbuotojas, kuriam darbo metu pasirei5kia kar5diavimas (37,3 "C ir daugiau) ar umiq
viriutiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqlq ligq poZymiai (pvz., kar5diavimas, sloga,
kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju;

o *jeigu mokykla i5 darbuotojo gavo informacij4 apie jam nustatytq COVID-l9 lig4
(koronoviruso infekcij4), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalini visuomenes sveikatos centr4
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant s4lyti
turejusius asmenis ir jiems taikant 14 dienq izoliacqq;

o draudLiama i mokykl4 atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacrla, izoliacijos
laikotarpiu, i5skyrus mokyklos darbuotojus, dirbandius nuotoliniu brldu.

Su mokiniais tiesioginio kontakto neturi darbuotojai, i kuriq pareigas neieina tiesioginis
darbas sujais.

Pa5aliniams asmenims draudZiama patekti i mokykl4 ir bendrabuti, i5skyrus atvejus, kai jie
teikia paslaugas, btitinas ugdymo proceso organizavimui.

Mokykloje sudarytos s4lygos darbuotojq rankq higienai (valgyklos, tualetq, persirengimo
kambariq praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, kitose patalpose - Saltas vanduo, prie
praustuviq patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rank5luosdiai).

Sudaryta galimybe darbuotojq rankrl dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie iejimo i
mokykl4, tualetuose pastaQrtos rankq dezinfekcijai skirtos priemones). Viesinamos rekomendacijos
del tinkamos rankq higienos.

Mokyklos valgykloje aptarnaujami tik mokyklos bendruomends nariai.


