
PATVIRTINTA
Kedainiq r. Setos gimnazijos
direktoriaus2020 m. geguZes 21 d.

isakymu Nr. V-64

VETKSMU PLANO DARBUOTOJAMS, SUCRIZ-US I DARBA, O MOKINIAMS - I
PAMOKAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS YYRIAUSYBES PASKELBTO KARANTINO

METU TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiksmq plano darbuotojams, sugriZus i darb4, o mokiniams - i pamokas, Li
Respublikos vyriausybes paskelbto karantino metu Kedainiq r. Setos gimnazijoje tvarkos

vl

(toliau - Apra5as) nustato veiksmq plan? Kedainiq r. SetosFimnazijoje (toliau - Gimnazija).
2. Siuo Apra5u privalo vadovautis visi Kedainiq ri Setos gimnazijos bendruomenes nariai.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU VEIKSMAI SUGRIZUS I DARBA

1. Atnaujinus veikl4 istaigoje karantino s4lygomis, visi darbuotojai uZpildo

apie sveikatos biiklg, nebuvim4 pareigos izoliuotis ar laikytis kitq nacionaliniq
sveikatos centro nustatytq ipareigojimq" (priedas Nr. 1).

2. Darbuotojams kiekvien4 dien4 matuojama tgmperatrlra ir pildomas darbuotojq

temperatiiros fiksavimo Zumalas (priedas Nr. 2).
3. Prie iejimo i istaigas, kuriose organizuojamas ugdymas, pateikli informacij4:

3.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo d0veti nosi ir burn4 dengiandias

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
3.2. apie asmens higienos laikymosi bfitinybg Gankq higien4, kosejimo, diaudejimo

ir kt.);
3.3. draudZiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3

ir daugiau), kurie turi Umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq poZ5rmiq, (pvz., sloga, kosul
pasunkej gs kvepavimas).

4. Atvedantys ir paimantys vaikus i5 istaigos tevai ar globejai ir pasitinkantys

darbuotojai privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias priemones (veido kaukes, respiratorius ar

priemones). Tevai pasira5ytinai supaZindinami su jq atsakomybe bei vaikq priemimo ir
orgatizavimo s4lygomis, abraujinant ugdym4 karantino s4lygomis (priedas Nr. 3).

5. Jei organizuojamos kontaktines Svietimo pagalbos specialisq konsultacijos, jos turi
teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos padios klases mokiniais. Po

konsultacijos patalpos turi bfiti iSvedinamos ir nuvalomi dainai liediami pavir5iai.

6. Pedagogai privalo:
6.1. uZtikrinti, kad pamokos, konsultacijos, kita neformaliojo Svietimo veikla

bfrtq organizuojama laikantis darbuotojq ir mokiniq vykdomq funkcijq ir veiksmq plano, sugriZus

Gimnazij4 karantino laikotarpiu (priedas Nr. 4);
6.2. sudaryti galimybg mokiniams dalyvauti ugdyme, gauti konsultacijas, Svietimo pagal

paslaugas nuotoliniu biidu arba taip, kad bUtq uZtikrinpmas kuo maZesnis jq kontaktas su ki
asmerumls;

6.3. uZtikrinti, kad b[tq ribojamas skirtingose klasese ugdomq mokiniq kontaktas

pamokq metu, tiek po pamokq: vienos klases mokiniams ugdymo veiklas vis4 dien4

toje padioje mokymo patalpoje (skirtingi mokytojai turetq atvykti i klasei priskirt4 patalp4, o

mokiniai vykti pas mokytoj4); pagal galimybes koregupti Svietimo istaigos darbo laik4, skirti

klasiq pamokq pradZios ir pabaigos, perhaukq laik4, kad butq atskiriami skirtingose klasese

,,Deklaracii



mokiniai, kai jie atvyksta ar isvyksta i5 Svietimo lstaigos, naudojasi bendromis Svietimo istaigos

patalpomis, itsisi pertrautq metu, valgo; jei yra galimybe, priskirti skirtingoms klasems skirtingus

i"jim"s ir i5ejimus, judejimo kelius, taikyti kitas organizacines priemones;

6.4. prioritet4 teikti grupiniq veiklq organizavimui lauke;

6.5. jei ugdymo veiklos organizuojamos, mokiniq konsultacijos vykdomos klasese ar kitose

patalpose, mokymosi, konsultacrjq vykdymo vietas irengti taip, kad tarp jose sedindiq mokiniq b[tq
i5laikomas ne maZesnis kaip I m atstumas.

7. Direkloriaus pavaduotojas [kio reikalams turi:
7.l.jeigu nera galimybes uZtikrinti ne maZesnio kaip 1 metro

sedindiq darbuotojq, irengti darbo vietas posedZiq saleje ar kitose iki
atstumo tarp darbo v
tol nenaudojamose istai

patalpose;
7.2. sureguliuoti pertraukq laik4,

skaidiq valgykloje. Maitinimas Svedi5ko
kurirl
stalo principu, kai maist4 isideda patys mokiniai, negal

metu mokiniai valgo, siekiant sumaZinti

biiti organizuojamas.
l.3.vLfikrinti, kad Salia iejimq i istaiga ir patalpas, kuriose organizuojamas ugdymas,

sudarytos galimybes rankq dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vi
pakabintos rankq dezinfekcij ai skirtos priemones);

7.4.uZtikrinti, kad ugdymo vietoje bfrtq sudarytos tinkamos s4lygos darbuotojq ir
rankq higienai (praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq patiekiama

muilo);
7.5. v1fikrinti. kad kriaukles ir kiti sanitariniai muegai,kuriais naudojasi kelios vaikq grupes

b[tq dezinfekuojami kiekvien4 kart4, jais pasinaudojus vienam vaikui;

7.6. uZtikrinti, kad ugdymo tiikimo patalpos btrtq i5vedinamos prie5 atvykstant vaikams i

ne rediau kg;1p 2 kartus p"idi"tr4, o aplinkos valymas prieZiiiros paslaugq teikimo vietoje bl
atliekama, aisiZvelgiant ! Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengt

rekomendacijas patalpq valymui. COVID-l9 pandemijos

7%20(.r\.pdf
7.1.esant poreikiui, organizuoti susirinkimus, pasitarimus nuotoliniu bfldu.

susirinkimai, pasitarimai organiiuojami vienoje patalpoje, rekomenduoti visiems darbr

asmens upruugor priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), uZtikrinant ne

nei I metro atstum4;
7.8. uztikinti, kad darbuotojai, vykdantys vaikq priemim4 i isttigq, devetq nosi ir

dengiandias apsaugos priemones. (Vykdant ugdymo proces4 Siq priemoniq deveti nereikia).

8. Visuomen3s sveikatos specialiste, vykdanti sveikatos prieZi[r4 mokykloje privalo:

8.1. uZtikrinti, kad mokiniai neturetq tiesioginio kontakto su darbuotojais, i kuriq parei

neieina tiesioginis darbas su mokiniais;
g.Z.neleisti dalyvauti ugdymo veikloje asmenirns, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37

.C ir daugiau) ar kurie'turi kitq Umiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq poZymiq, (pvz., sloga, kosul

pasunkej gs kvepavimas.
8.3. u7tikdnti, kad Gimnazijoje dirbtq tik darbuotojai, neturintys flmiq vir5utiniq

takq ligq ir kitq ,rZt t"eiu-,+iq tigrl poZymirtr (pvz., karsdiavimas, sloga, kosulys, pasunkej

kvepavimas ir pan.). Darbuotojq sveikata bltq nuolat stebima;

8.4. darbuotojams, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3'C ir daugiau) ar flmiq viriutit

kvepavimo takq ligq, kitq uzkl;diamqiq ligU pozynliq (pvz., karsdiavimas, sloga, kosul

pasunkejgs kvepavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Kar5t4ia koronaviruso linija tel. 1

arba susisiekti su savo Seimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu biidu;

8.5.nustadius, kad mokiniui-ugdymo proceso metu pasirei5k0 karsdiavimas (37,3 "C

daugiau) ar flmiq virsutiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pr

kar5"diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan') mokinys nedelsiant turi

izoliuojamus, upi. iai informu"3u.i jo tevai (globejai, mpintojai) ir konsultuojamasi Ka

koronaviruso linija tel. 1808 del tolimesniq veiksmq.



g.6. jeigu darbuotojo administracija i5 paties darbuotojo gavo informacij4 apie jam nustatSrt4
.:^ ^.,^il-^+^o

COVID-l9 lig4 (koronolri*ro infekcijE), apre tai iltrrnuoti Na3io,1{$:i::"*",1": t-l:i|?::
centr4 prie Sveikatos apsaugos ministerijo* (tolio.t 

-.NY$C), 
bendradarbiauti su NVSC, nustatant

s4lyti'turejusius asmenis ir jiems taikant 14 dienq izoliacij4;
g.7. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliac\j4 izoliacijos laikotarpiu,

iSskynrs darbuotojus, dirbandius nuotoliniu bldu.

III SKYRIUS
DARBU6ToJV ArRUrTNTMAS .q.iNlnNrNnv.ns APsAUGos PRTEMONEMTS IR

ASMENS HIGIENOS UZTIKRNIMAS

9. Turi buti uztikdnta, kad darbuotojai naudotqsi iFduotomis Asmens eps&u$os pn

(toliau - AAp). Darbuotojai savo ruoZhl privalo deveti darbuotojo atstovo saugai ir

iSduotas AAP pagal suteiktas instrukcijas.
10. Raginti darbuotojus pertraukq metu pguq rankas su siltu vandeniu ir muilu

dezinfekuoti rankas dezinfekcinemls priemonemis; neliesti rankomis veido'

I l. Darbuotojq atstovas saugai ir sveikatai:

11.1. turi airnpinti darbuolojus pagal poreiki: vienkartinemis pir5tinemis, kvepavimo

apsaugos priemonemis - vienkartinemis medicininemis (chirurginemis) kaukemis, jei yra

--FFP} respiratoriais; veido skydeliais, apsauginiais akiniais; , : :__

ii:t. ;tt""lo itrrtrot iuoti darbuotoj,rt, kaip teisingai naudoti AAP: kaip jas
r _ ::-^

uZsideti ir nusiimti, kiek laiko naudoti, kaip paruoiti (dezinfekuoti) pakartotinam naudojimui (ei

leidZiama).
12. Visuomenes sveikatos specialiste, vykdanti sveikatos prieZi[r4 mokykloje privalo:

lz.l. LLiliknnti, kad AAp btrtq keidiamts, vadovaujantis gamintojo pateiktais nurodymai

vienkartines medicinines (chirurgines) kaukes - kai sudreksta, uZsitersia ir ne rediau negu kas

valandas, o vienkartines pirstines - priklausomai nuo kontakto su galimai uZterstais pavi

daZnumo; vienkartiniq AAP negalima naudoti pakartotinai;

12.2. santtainlse patafiose pakabinti informaoinius plakatus, kaip tinkamai plauti

dezinfekuoti rankas'
1 3. Direktoriaus pavaduotojas iikio reikalams:

13.1. turi uZtikrinti, kad darbo patalpose, ypad prie centrinio fejimo i darbo

darbuotojams Zinomose vietose (paZymetose vietosej nuolatos btrq rankq dezinfekavimo priemoni

(rankq dezinfekantai, vienkartines dezinfekuojandios ssrveteles ir pan.) ir uZtikrinti nuolatini j
papildym4;' 

tl'.2. turi uztikrinti, kad sanitarinese patalpose (tualetuose,_ dusuose

pakankamas kiekis asmens higienos priemoniq 
-(muil.o, 

popieriniq vienkartiniq

Lzinfekavimo priemoniq ir pan.) atsiZvelgiant I darbuotojq skaidiq;

13.3. zudaryti s4lygas asmeninius darbo drabuZius ir AAP laikyti atskirai nuo

drabuZiq. Darbo araLuziai turi buti reguliariai valomi ir dezinfekuojami, AAP priZiflrimos pagal

instrukcijas.

IV SKYRIUS
HIGIENINE PATALPU PRIEZIURA IR DEZINFEKCIJA

14. Visi darbuotojai privalo uZtikrinti reguliarq visqdarbo patalpq vedinim4 ne rediau kaip

kart4 per valand4, g".iu*iui tui atliekama, pladiai atidarius langus, naudojant priverstinr

ventiliacines sistemas.

15. ValYtojos turi:
15.1. paPildomai vedinti darbo patalpas po kiekvienos pamainos ne trumpiau kaip 60

priklausomai nuo darbo patalpq ploto;

| 5.2. papildomaivedinti persirengimo/valgymo patalpas;

ir k.)
rank3luosdi



15.3. po kiekvienos pamainos dregnuoju budu su dezinfekuojamomis priemonemis valyti

darbo/persirengimo/buitiniry'sanitariniq dtdpi pavirsius (r[bq spinteles, dury rankenas, suolus'

kedes, stalur, p.-ul*g", ir pan.), ne rediau kaip vien4 kart4 per dienq/pamainQ;

15.4. uZtikrittti u""o*i naudojamq darbo priemoniq, irenginiq, darbo pavir5iq, Sviesos

jungikliq, dury rankenq dezinfekavim4, priklausomai nuo juos naudojandiq asmenq skaidiaus;

15.5. dainai liediamus pavir5ius (durq rankenos, elektros jungikliai, kedZiq atramos ir kt')

valyti pavir5iams skirtu valikliu kaip galimadairiav,bet ne rediau kaip2 kartus per dien4'

V SKYRIUS

DARBDAvTo vETKSMN, SUZINoJUS APIE DARBUOTOJUI NUSTATYTA CovID-lg
LrG4

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. DarbdavYs turi:
16.1. nedelsiant sustabdyti vykdomus darbus;

16.2. informuoti darbuotojus, kad jiems privalu paskambinti ir vykdyti koronaviruso

karstosios linijos 1 808 nurodymus;
16.3. iudaryi galimyLg dirbti nuotoliniu budu, vadovaujantis teses aktais;

16.4. informuoti, ma nesant galimybes dirbti nuotoliniu budu, asmuo privalo kreiptis i
asmens sveikatos prieZiflros istaig4 su praiymu i5duoti nedarbingumo paZymejim4;

16.5. lparelgoti dir&toria-us pavaduotoj4 trkio reikalams organizuoti darbo patalpq

dezinfekcij4, vaiovaujantis Lietwos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

rekomendacijomis,,Del aplinkos valymo ir dezinfikcijos, esant nepalankiai covlD-19 situacijai";

16.6. darbo OurufOU dezinfekavimo metu darbuotojams, neturejusiems kontakto su asmeniu,

kuriam nustatyta covrrj-iq liga, ir nesant galimybes dirbti nuotoliniu btidu, skelbti prastov4;

16.7. darbts atnaujinti, vadovaujuitir d.Uo aplinkos valym4 ir dezinfekcij4 atlikusios

imones rekomendacijomis;
16.8. Leisti, jgyvendinus organizacines, fdiegus kolektyvines bei aprupinus asmeninemis

apsaugos priemonemir, i o*uo vietas sugriZti beidarbus atnaujinti tik darbuotojams, neturejusiems

kbntakto su asmeniu, kuriam nustatyta COVID-l9 liga'

lT.AtitinkamaipildyidarbolaikoapskaitosZiniarasti.

18.

19.



PATVIRTINTA
Kedainiq r. Setos gimnazijos
direktoriaus 2020 m. eesuZes 21 d.

isakymu Nr.V-61
priedas Nr. 1.

DEKLARACIJA APIE SVEIKATOS BUKL4, NTBUVIMA PAREIGOS IZOLIUOTIS AR
LAIKYTIS KITU NACIONALINIO YISUOMENES SVEIKATOS CENTRO NUSTATYTU

IPAREIGOJIMV

A5,
(vardas, pavarde, darboviete)

ruo5damasis(-i) _sugriZti
(nurodomos pareigos vykdymo/administravimo grupeje)

patvirtinu:
jog neturiu pareigos izoliuotis ar laikyis kitq Nacionalinio visuomenes sveikatos centro

nustat5rQ neleidZiandiq sugriZti i darbo viet4 ipareigojimq;
Siuo metu nesu gydomas(-a) nuo COVID-19ligos (koronaviruso infekcijos),

Siuo metu nesu itariamas(-a), kad sergu COVID-l9liga (koronaviruso infekcija),

nesu s4lyti su sergandiuoju COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija) turejqs asmuo,

nesu Siuo metu s4lyti turintis(-i) su itariamu, kad serga COVID-l9 liga (koronaviruso

infekcija), asmeniu, ar turindiu izoliuotis asmeniu, kurio izoliavimosi vieta namuose ar kitoje man

artimoje gyvenamojoje vietoje,
jei sirgau COVID-I9 liga (koronaviruso infekcija), tai sveikatos apsaugos ministro nustatyta

tvarka yra diagnozuota, kad esu pasveikgs,
jog neturiu virsutiniq kvepavimo takq ligq, kitq infekciniq susirgimq

(37,3 "C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkejusio kvepavimo ir pan.).

Man yra iSai3kinta ir Zinau, kad darbo vietoje:

po4rmiq (kar5diavimo

o pastebejEs(-usi) atsiradusius vir5utiniq kvepavimo takq ligq ir kiq uZkrediamqiq ligq

poZymiq (kar5diavimui (37,3 oC ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkejusio kvepavimo ir pan.

po2ymiams, galintiems tureti ltakos mano ir kitq patalpose esandiq asmenr+ saugumui, pasEadu

tredltrda*as(-3; apie tai pranesti tiesioginiam darbo vadovui, palikti darbo patalpas ir konsultuotis

karst4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju konsultacijai;

Esu susipaZings(-usi) ir Zinau, kad jei Sioje deklaracijoje pateikiau klaidinandi4 ar

melaging4 informacij4, tokiais savo veiksmais paZeidLiau teises aktq del sveikatos apsaugos

reikalavimus ar uZkrediamqiq ligq profrlaktikos kontroles taisykles, tai man gali buti taikoma

drausmine, administracine, baudZiamoj i ir (ar) civiline atsakomybe.

(vardas, pavarde) (para5as) (data)
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PATVIRTINTA
Kedainiq r. Setos gimnazijos

direktoriaus2020 m. geguZes 21 d.

isakymu Nr. V- 64
priedas Nr. 3.

(ugdytinio vardas, Pavarde)

DEL TEVV SUPAZINDINIMO SU JU ATSAKOMYBE BEI VAIKV PRIEMIMO IR UGDYMO

ORGANIZAVIMO SALYGOMIS, ATNAUJINANT UGDYMA KARANTINO S'{LYGOMIS

Esu informuotas, kad:
1. Atlydint vaik4 i ugdymo istaig4 privalau deveti ir burn4 dengiandias priemones (

kaukes, respiratorius ar kt.)
Z. Vaiiai, kuriems pasirei5kia karsdiavimas (37,3 oC ir daugiau) ar kurie turi fimiq

kvepavimo takq ligq, t<iq uZtcrefiamq ligq poZymiq (pvz. karsdiavimas, sloga, kosulys, pasunkej

kvepavimas it'pan), nurodyq Lietuvos higienos nonnose, dalyvauti ugdymo procese

prflmaml.
Faftirtinu ir prisiimu atsakomybg informuodamas' kad:

t. paWirtinu, kad vaika, ,r.r.rgu letinemis ligomis, nurodytomis Sunkiq letiniq ligq,

kuriq ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui i5duodamas nedarbingt

parymejimas, sqra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020

tovo 23 d. isakymu Nr. v-4g3 ,,Del sunkiq letiniq ligq, del kuriq ekstremaliosios situacijos

karantino laikotarpiu asmeniui iSduodamas nedarbingumo paZymejimas, s4raSo patvirtinimo";

2. patvirtinu, kad vaikas negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupem

(vyresnio nei 60 m. amZiaus asmenims ir (arba) sergantiems letinemis ligomis, nurodytomi

isat y*e Nr. v-4g3: Zmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (ei liga diagnozuota a

frrrro puu*ejimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraejo 2 metai); cukrinis diabetas; Sirdies i

kraujagysliq ligos ,o l"tinio Sirdies nepakankamumu 2-4laipsnio; letines kvepavimo organq li

su kvepavimo nepakankamumu; letines inkstq ligos su inkstq nepakankamumu; bflkle

autologines kaulq diulpq ir organq transplantacijos; ligos, kurios Siuo metu gydomos bendra

selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kuriq gydymo Siais metodais pabail

nepraejo 2 metai; ligos, kurios Siuo metu gydomos imunosupresija atitinkandia metilpredni

10 mglkg per dien4lr ligos, nuo kuriq gydymo Siuo bfdu pabaigos nepraejo 6 menesiai; i

imunodeficitas; kitos r*kior letines ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas)'

3. paZeidus 1-2 punlto reikalavimus, prisiimu atsakomybq del savo vaiko ir kitr4 Sei

nariq, esandiq rizikos grupeje, saugumo.

4. Patvirtinu, kad Seimos nariai nera saviizoliacijoje'

5. Esu susipaZings(us) su mokyklos ikimokyklinio bei priesmokyklinio

organrzavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 2020 m. geguZes 21 d. mokyklos direkloriaus isakymu

V-64 ir jame aprajytomis vaikq priemimo ir ugdymo organizavimo s4lygomis'

Patvirtinu, kad auk5diau pateikti duomenys yra teisingi'

nosi

(tevry'globej{r[pintojq vardas, pavarde, pma5as)



PATVIRTINTA
Kedainiq r. Setos gimnazijos
direktoriaus2020 m. geguZes 21 d.

isakymuNr. V-54
priedas Nr. 4.

DARBUOTOJU IRMOKINIU VYKDOMU FUNKCIJV IRVEIKSMU PLANAS,
SUGRIZUS I GIMNAZIJ 4KARANTINO LAIKOTARPIU

Numatomas veiklry'uZsiemimq laikas (diena, valartda, trukme), esant reikalui, tvarkara5tis.

Numatomas mokiniq paveZejimo tvarkara5tis (ei veiklose/uZsiemimuose dalyvauja

mokiniai).
/ Mokytojai, klasiq vadovai ar kiti veikhy'uZsieminnq organizatoriai i5

informacij4 perduoda mokiniq tevams (ei veiklos/uZ$iemimai yra susijg
anksto vis4
su mokiniu ir

dalyvavimu).
y' Numatoma veikhy'uZsiemimq vieta (klases, reikalingas auk5tas,

patalpos ar erdves), mokiniq ar kitq dalyviq grupiq judejimo keliai

Gimnazij o s, j udej imas patalpose ar teritorij oj e).

WC. kitos reikali
(iejimas, i5ejimas

l. Nepedagoginis personalas:
1.1. paruojia numatytas patalpas mokiniq uZsiemimams i5 vakaro pagal Sveikatos

ministerij os rekomendacij as;

1.2. u7siemimams paskirtose klasese, vaikamq nepasiekiamoje vietoje padeda

dezinfekcij os priemones ;

1.3. prie iejimq i Gimnazij4 gatalpq viduje) pastatto staliuk4 dezinfekcijos priemonei

1.4. prie numatytq mokiniams ar kitiems dalyviams iejimq budi paskirti asmenys (

nosi ir bum4 dengiandias kaukes bei pir5tines), nurodo mokiniams/dalyviams paskirtas patal

priZiflri, kad ieidami ir po uZsiemimq i5eidami, dezinfekr]rotq rankas. Mokiniai/dalyviai ieidami,
pasiekia numatyt4 veiklos/uZsiemimo erdvg, turi deveti apsaugines kaukes;

1.5. esant kelioms mokiniq (ar krtr+ dalyviq) glupems, koridoriuose atskiria teritorij

Paskirti budetojai budi auk$tuose, prasidejus uZsiemimanls, piLiun, kad grupes nekontaktuotq;

t.6. paskirti asmenys budi prie reikalingq auk5tq tualetq, uZtikrina, kad kriaukles ir
sanitariniai 

^mazgai, 
kuriais naudojosi mokiniai (ar kiti dalyviai), biitq dezinfekuojami ki

kart4 jais pasinaudojus vienam vaikui;
2. Direktorius pavaduotojas flkio reikalams:
2.1. organizuoji nepedagoginio personalo darb4 vadovaudamasis 1 punkte

s4lygomis;
2.2. pasirupina patalpq ir rankq dezinfekcinpmis bei darbuotojq asmens

pnemonemls;
2.3. organizuoja mokiniq paveLdjim4/i5 Gimna+ijos mokykliniais autobusais pagal

parengt4 ir suderint4 su Gimnazijos direkloriumi tvalkara5ti (mokiniai privalo autobuse

apsaugines veido kaukes).
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
3.1. kuruoja mokytojq vykdoma rrgdy-o, neformaliojo Svietimo, ar kit4 veikl4 Gimnazijoj

3.2. esant reikalui, parengia uZsiemimry'pamokq tvarkara5ti;

3.3. pagal poreiki dienos pabaigoje organizuoja veiklos/uZsiemimo refleksij4.

4. Mokytojai, kiti veiklg/uZsidmimq organizatoriai:
+.t. moiinius pasitinka numatytose klasese ar kitose erdv€se susitartu laiku ir uZtikrina,

atvykg
klaseje;

mokiniai/dalyviai nekontaktuotq su kitq klasiry'grupit+ mokiniais, btrtq tik jiems paski

4.2. mokytoj ailuZsiemimq organizatoriai atsakirlgi uZ savo klases/grupes mokinius,

visada Salia. Jei veda pamokas/uZsiemimus lauke, bunra tik su savo mokiniais. Atskiros

grupes negali kontaktuoti.

patei



4.3. Mokytojai/veikhl organizatoriai uZsiemimq pradZioje savo klasidgrupirl mokinius
ra5ti5kai supaZindina su saugaus elgesio sugriZus i Gimnazij4 karantino laikotarpiu instruktaZu,
fiksuoja el. dienyne;

4.4. mokytojai/veikh4 organizatoriai informuoja savo klasiry'grupiq mokinius apie klasdms
priskirtus tualetus, nuejimo ir griZimo kryptis;

4.5. mokiniaildalyviaipertraukq metu gali biiti koridoriuje iki paZymetos vietos (pvz. suolaiq
atskirtos vietos). I5 savo auk5to mokiniai i5eiti negali;

4.6. bendravimas tarp skirtingq klasir/grupiq mokiniq ir mokytojq uZsiemimq metr-1

negalimas, galimas tik per atstum4 (per sustatytus suolus);
4.7. mokylojai/veiklq orgarrizatoriai privalo b[ti su mokiniais iki tol, kol i5 klases i5eina !

rurmus ar i5vaZiuoja paskutinis mokinys;
4.8. mokytojai/veiklq orgatizatoriai informuoja mokiniq tevus, kad maitinimas Gimnazijojq

nebus organizuojamas. Mokiniai gali maist4 ir gerimus atsine5ti i5 namq, mokiniai pavalgyti gali tik
savo klaseje. I parduotuves mokiniai nebus i5leidZiami;

4.9. uZsiemimq organizavimas ir laikas priklauso nuo mokytojry'veiklq organizatoriq
pasirengtq ir suderintq programq (skambudio nebus);

4.10. prioritet4 teikti klasir/grupiq veiklq (veiklos derinamos su direktoriaus pavaduotojur
ugdymui) organizavimui lauke, uZtikrinant, kad atskiros mokiniq grupes lauke nekontaktuotq.

5. Visuomends sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZitrr4 mokykloje:
5.1. prie5 prasidedant mokiniq uZsiemimams (i5 vakaro), patikrina numaQrtas mokiniq

uZsiemimams klases ir kitas numatytas erdves - saugaus atstumo suolq i5destym4, rankq higienos i1
dezinfekavimo priemoniq buvim4;

5.2. patikrina (i5 vakaro), kad btrtq paruoStos asmens apsaugos priemones nepedagoginiami
personalui;

5.3. ivertina atvykusiq mokiniq ir t4 dien4 dirbandiq darbuotojq sveikatos bUklg;
5.4. esant poreikiui, konsultuoja darbuotojus del LR Sveikatos apsaugos ministerijos

parengtq rekomendacij q.

6. Darbuotojq atstovas saugai ir sveikatai, vyr. socialinis pedagogas:
6.1. bendradarbiaujant su direktoriaus pavaduotoju iikio reikalams ir mokykliniq autobusr{

vairuotojais, sudaro mokykliniq autobusq tvarkara5dius, informuoja mokytojus;
6.2. praveda mokytojams/veiklq organizatonams ir nepedagoginiam personalui instruktaZ4

del vykdomq uZsiemimq, atliekamq funkcijq ir veiksmq plano vykdymo (instruktaZo biidas *
nuotolinis ar darbo vietoje, pravedamas pagal instruktuojamq asmenq veiklq ir vykdomo darbq
pobrdi);

6.3. baigiantis mokiniq uZsiemimams, pakviedia kiekvienos klases/grupes mokinius,
i5vykstandius mokykliniais autobusais tam tikra kryptimi,pagal i5 anksto numatSrt4 tvarkaraSti;

6.4. esant poreikiui, konsultuoja darbuotojus del atliekamq funkcijq ir veiksmq plano

vykdymo.


