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PATVIRTINTA
Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus
2020-08-27 įsakymu Nr. V–36
ROKIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO BŪTINŲJŲ DARBO
SĄLYGŲ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 TVARKOS APRAŠAS

Ši tvarka parengta vadovaujantis į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 202008-17 Nr. V-1838 sprendimu ”Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”:
1. Visi švietimo įstaigos darbuotojai ir mokiniai bendrose uždarose patalpose (koridoriuose,
valgykloje, mokytojų kambaryje, administracijos patalpose, bibliotekoje ir kt.) privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
apsaugines priemones) (toliau - kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei.( būtinas gydytojo patvirtinimas)
2. Pamokų metu mokiniams ir mokytojams, kai išlaikomas 2m atstumas nuo mokinių,
kaukių dėvėti neprivaloma.
3. Siekiant riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus vienos klasės mokiniams
ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje.
Kasdieniu būdu besimokantiems:
7j-8j klasės mokiniams – Europos kalbų kabinete, antras aukštas.
9j klasės mokiniams – lietuvių kalbos kabinete, pirmas aukštas.
10 j klasės mokiniams – matematikos kabinete, antras aukštas.
III g klasės mokiniams – užsienio kalbų kabinete, pirmas aukštas.
Neakivaizdiniu būdu besimokantiems:
6n-8n-Ign klasės mokiniams – matematikos kabinete, antras aukštas.
IIgn klasės mokiniams – gamtos mokslų kabinete, antras aukštas.
IIIg-IVgn klasės mokiniams – lietuvių kalbos kabinete, pirmas aukštas.
4. Gamtos mokslų, informacinių technologijų ir technologijų mokytojai, jei neturi
galimybės mokymo priemonių atsinešti į klasę, gali pamokas vesti specializuotose
kabinetuose. Po kiekvienos pamokos kabinetai turi būti išvėdinami ir dezinfekuojami.
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5. Siekiant sumažinti mokinių kontaktus, nustatomas pamokų laikas:
1-2 pamoka 8.00 val. – 9.25 val.
3-4 pamoka 9.35 val. – 11.00 val.
5-6 pamoka 11.25 val. – 12.55 val.
7 pamoka 13.10 val. – 13.55 val.
6. Įpareigoju klasių auklėtojus ant mokyklinių suolų pažymėti kiekvienam mokiniui skirtą
vietą, išlaikant saugų atstumą.
7. Klasėse dirbantys mokytojai atsakingi, kad mokinys sėdėtų jam priskirtoje vietoje.
8. Mokytojai privalo kiekvieną pertrauką vėdinti kabinetus pilnai atvėrus langą.
9. Įpareigoju Joną Ališauską sutvarkyti, kad mokinių spintelės asmeniniams daiktams būtų
tuose pačiuose aukštuose, kuriuose jiems vyksta pamokos.
10. Mokiniams judėti iš vieno aukšto į kitą draudžiama. Budintys mokytojai aukštuose
atsakingi, kad mokiniai laikytųsi šio reikalavimo.
11. Mokiniai maitinami nuo 11.00 val. iki 11.20 val. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos
„Romuvos“ padalinyje. Už mokinių maitinimą atsakinga soc.pedagogė ir ji privalo
kontroliuoti, kad mokiniai laikytųsi asmens higienos reikalavimų ir išlaikytų socialinį
atstumą.
12. Švietimo

pagalbos

specialistai

(spec.pedagogė,

psichologas

ir

soc.pedagogė)

konsultacijas teikia individualiai, vienu metu dirba tik su tos pačios klasės mokiniais. Po
kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos, nuvalomi dažnai naudoti
paviršiai, nuvalomos priemonės.
13. Siekiant užtikrinti mokinių, mokytojų ir kitų asmenų saugumą bendri renginiai
neorganizuojami. Išimtinais atvejais, organizuojant bendrus renginius organizatorius
privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
– Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo ,, Dėl
kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų.“
14. Įpareigoju soc.pedagogę pateikti informaciją mokiniams, jų tėvams ir ją paskelbti prie
įėjimo į švietimo įstaigą:
14.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, čiaudėjimo, kosėjimo etiketas
ir kt.).
14.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes.
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14.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškė karščiavimas (37.30C
ir daugiau ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių ( sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.).
15. Mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, atvykę į mokymo centrą asmenys gali pasimatuoti
kūno temperatūrą soc.pedagogės kabinete.
16. Klasių auklėtojai praveda instruktažus mokiniams dėl sanitarinių higienos normų
laikymosi ir nuolat tai primena mokiniams.
17. Valytojos privalo kiekvieną rytą prieš prasidedant pamokoms išvėdinti kabinetus.
Valytojos kas valandą vėdina koridorius pilnai atidarius langą.
18. Valytojos ne mažiau kaip du kartus per dieną dezinfekuojančiu skysčiu arba
dezinfekuojančiu muilu valo turėklus, durų rankenas ir visus kitus paviršius.
19. Valytojos privalo pasirūpinti, kad būtų tualetuose skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai. Kiekviename aukšte ir neįgaliųjų tualete turi būti padėtos rankų
dezinfekcijai skirtos priemonės. Pritrūkus šių priemonių informuoti Joną Ališauską arba
mokymo centro administraciją.
20. Budinčios valytojos atsakingos, kad į mokymo centrą nepatektų pašaliniai asmenys. Apie
jų patekimą skubiai informuoja administraciją.
21. Jei darbuotojas ar mokinys lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų
teritorijų (užsienio) grįžusiais/atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi,
kuriam buvo įtariama arba patvirtinta COVID-19 infekcija, tačiau jam simptomai
nepasireiškė privalo saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo paskutinės buvimo dienos
paveiktoje teritorijoje ar nuo turėto kontakto su užsikrėtusiu asmeniu), suderinęs su
mokymo centro direktoriumi (nuotoliniu būdu) gali dirbti nuotoliniu būdu arba skambinti
šeimos gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, arba pasiimti kasmetines arba
nemokamas atostogas saviizoliacijos laikotarpiui.
22.

Jei darbuotojas ar mokinys lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų
teritorijų (užsienio) grįžusiais/atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi,
kuriam buvo įtariama arba patvirtinta COVID-19 infekcija ir jam pasireiškė simptomai
darbuotojas skambina tel. 1808, informuoja apie pasireiškusius koronoviruso infekcijos
simptomus ir vykdo specialistų nurodymus. Po to darbuotojas informuoja mokymo
centro direktorę Viliją Ališauskienę tel.8 61065829.
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23. Vadovaudamasi NVSC rekomendacijomis visiems pedagoginiams darbuotojams laikytis
šių nurodymų pastebėjus, kad mokiniui pasireiškė COVID-19 simptomai:
23.1. Nedelsiant izoliuoti mokinį atskiroje patalpoje.
23.2. Paduoti mokiniui, kuriam pasireiškė simptomai, medicininę kaukę.
23.3. Skubiai informuoti klasės auklėtoją, soc.pedagogą ar mokyklos administraciją.
23.4. Klasės auklėtojas ar soc.pedagogas (priklausomai nuo situacijos) privalo izoliuotą
mokinį, nuraminti bei informuoti apie situaciją mokinio tėvus, pakviesti juos atvykti
pasiimti mokinį. Privalo nedelsiant informuoti tėvus, kad jie turi vykti į izoliavimo vietą
namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje.
23.5. Paklausti mokinio, ar jo aplinkoje nėra sergančio COVID-19 liga ar keliavusio
užsienyje.
23.6. Dėl tolimesnių veiksmų mokinio, kuriam pasireiškė užkrečiamosios ligos būdingi
simptomai, tėvams nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju.
23.7. Administracija privalo organizuoti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal
gamintojo instrukcijas bei vedinimą ugdymo įstaigos patalpose, kuriose lankėsi
sergantis asmuo.
23.8. Socialinis pedagogas privalo surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai
mokiniams bei darbuotojams.
23.9. Pasireiškus COVID-19 simptomams darbuotojui, vadovautis Rokiškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro direktoriaus įsakymo 2020-03-16 Nr. V-18 „Dėl darbo
Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro karantino metu“ priedu Nr.5.
23.10.

Apie pasireiškusius simptomus administracija privalo informuoti NVSC, Rokiškio

rajono savivaldybę bei ŠMSM.
23.11.

Jei mokiniui, ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas (37.30C ir daugiau) ar

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami
jo tėvai ir konsultuojamasi karštąją koronaviruso linija 1808.
24. Šios tvarkos neatskiriama dalimi laikoma informacija parengta NVSC specialistų
(pridedama 8 lapai):
24.1. Jeigu darbuotojas informuoja jus apie patvirtintą COVID-19 ligos atvejį.
24.2. Jeigu COVID-19 liga patvirtinta ugdymo įstaigos mokiniui.
24.3. Jeigu Jums yra patvirtinta COVID-19 liga
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24.4. Jeigu ugdymo įstaigoje mokiniui, darbuotojui pakilo temperatūra ar pasireiškė ūmioms
žarnyno infekcijoms ir kt. Užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai.
24.5. Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui.
24.6. Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta
COVID-19 liga.
24.7. Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.
24.8. Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys bendravo su asmeniu, kuriam patvirtinta
COVID-19 liga.

