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COVID-19 PROFILAKTIKOS IR PREVENCIJOS VEIKSMŲ VALDYMO 

 TVARKOS APRAŠAS 
 

                                     I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Panevėžio r. muzikos mokyklos (toliau Mokykla) COVID-19 profilaktikos ir prevencijos 

veiksmų valdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato būtiniausius veiksmus, siekiant užkirsti 

kelią koronavirusinės infekcijos COVID-19 plitimui Mokykloje. 

  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. 

sprendimu Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“,  Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo  2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1841 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 

būtinų sąlygų“ pakeitimo“, nuostatomis. 

 

II. ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ TVARKA 
 

          3. Kiekvienas asmuo, įeinantis į Mokyklos patalpas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. Asmenys, neturintys šių apsaugos priemonių, į Mokyklos patalpas  

neįleidžiami. 

          4. Į mokyklą įleidžiami tik mokiniai, mokyklos darbuotojai, aptarnaujančių įmonių 

darbuotojai (jei tai yra būtina jų funkcijoms atlikti). 

 

III. NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ 

DĖVĖJIMO TVARKA 

             

            5. Mokyklos darbuotojai, tarp jų ir mokytojai, bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, 

valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), mokytojai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas tarp 

mokinių, renginiuose uždarose erdvėse, kai tarp dalyvių neišlaikomasm 2 metrų atstumas, privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

savo sveikatos  būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. 

           6. Mokiniai kaukes privalo dėvėti bendrose uždarose patalpose erdvėse (koridoriuose ar 

pan.). Pamokų metu kaukių dėvėjimas yra rekomenduotinas. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems mokiniams, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei. 

           7. Už mokinių aprūpinimą kaukėmis atsako mokinių tėvai ar globėjai. 

           8. Už darbuotojų aprūpinimą kaukėmis ir kitomis priemonėmis atsako Mokyklos direktorius. 

                         

  IV. UGDYMO PROCESO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

           9. Ugdymo procesas organizuojamas laikantis grupių izoliacijos principo. Ugdymo veiklos 

visą laiką organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. 

           10. Pamokų tvarkaraštis sudaromas pamokų dubliavimo principu. 

           11. Patalpos turi būti vėdinamos, valomos ir dezinfekuojamos po kiekvienos pamokos. 
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           12. Renginius rekomenduojama organizuoti lauke ir/ar nuotoliniu būdu. Lauke 

organizuojamuose renginiuose turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 1 metro atstumas tarp dalyvių,  

uždarose patalpose organizuojamuose renginiuose turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų 

atstumas tarp dalyvių. Jei šiame punkte nustatyti atstumai nėra išlaikomi, dalyviai privalo dėvėti 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

 

V. PATALPŲ VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR VĖDINIMO TVARKA 

 

            13. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, privalo būti išvėdinamos prieš 

atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų 

rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams 

valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

           14. Mokyklos uždarose patalpose privalo būti pakankamas kiekis rankų dezinfekcijos 

priemonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo sprendimais nustatytų reikalavimų. 

 

VI. VEIKSMAI, KAI ASMENIUI PASIREIŠKIA KARŠČIAVIMAS, 

VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGŲ AR KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ POŽYMIAI 

 

         15. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi su karštąją koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių 

veiksmų. 

        16. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai su karštąją 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl tolimesnių veiksmų. 

 

VII. VEIKSMAI, KAI ASMENIUI PATVIRTINTA KORONAVIRUSINĖ  

COVID-19 INFEKCIJA 

 

         17. Kai mokyklos mokiniui ar jo šeimos nariui nustatyta koronavirusinė COVID-19 

infekcija, jo tėvai ar globėjai nedelsiant privalo informuoti mokytoją ar mokyklos direktorių. 

        18. Jei mokyklos darbuotojui ar jo šeimos nariui nustatyta koronavirusinė COVID-19 

infekcija, jis nedelsiant privalo informuoti mokyklos vadovą 

        19. Jeigu mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

ir bendradarbiauti nustatant su sąlytį turėjusiais asmenimis, jiems taikant 10 dienų izoliaciją. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       20. Darbuotojai ir mokiniai privalo būti supažindinti su Aprašo reikalavimais. 

       21. Mokykloje turi būti iškabinta informacija apie būtinybę laikytis kosėjimo/čiaudėjimo 

etiketo, apie nustatytus reikalavimus dėvėti Priemones, draudimą atvykti į mokyklą 

karščiuojantiems. 

       22. Šis Aprašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus. 

_________________________ 
 
 


