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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  valstybės  lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. V-2088

„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,  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos

ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22

d. sprendimu Nr. V-2091 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-

1838  „Dėl  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  organizavimo  būtinų  sąlygų“  pakeitimo,  Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės

operacijų  vadovo  2020  m.  rugsėjo  22  d.  sprendimu  Nr.  V-2090  „Dėl  Lietuvos  Respublikos

sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

pakeitimo,  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  valstybės  lygio  ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. V-2090 „Dėl Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės

operacijų  vadovo  2020  m.  birželio  16  d.  sprendimo  Nr.  V-1887  „Dėl  ikimokyklinio  ir

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo ir  Lazdijų r. Šeštokų mokyklos

direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės mero 2018 m. balandžio

20  d.  potvarkiu  Nr.  7V-36  „Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  biudžetinių  įstaigų  direktorių

pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 8.8 papunkčiu,

p a k e i č i u  Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ugdymo ir darbo organizavimo būtinų sąlygų

tvarkos  aprašą,  patvirtintą  Lazdijų  r.  Šeštokų  mokyklos  direktoriaus  2020  m.  rugpjūčio  31  d.

įsakymu Nr.  V7-145 „Dėl  Lazdijų  r.  Šeštokų mokyklos  ugdymo ir  darbo organizavimo būtinų

sąlygų tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:
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LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYLOS UGDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ

SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų r.  Šeštokų mokyklos (toliau – Mokykla) ugdymo ir darbo organizavimo būtinų

sąlygų  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Aprašas)  nustato  ikimokyklinio,  priešmokyklinio,  pradinio,

pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo,  neformaliojo  vaikų švietimo ir  darbo organizavimo Lazdijų  r.

Šeštokų mokykloje (toliau – Mokykla) tvarką.

2. Aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro

valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2020  m.  rugsėjo  22  d.

sprendimu  Nr.  V-2090  „Dėl  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  organizavimo  būtinų

sąlygų“  pakeitimo“  patvirtintomis  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  organizavimo

būtinosiomis  sąlygomis,  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro-valstybės  lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. V-2092

„Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ patvirtintomis  pradinio ugdymo

organizavimo būtinosiomis sąlygomis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. V-

2091 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ patvirtintomis

pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  organizavimo  būtinosiomis  sąlygomis,  Lietuvos  Respublikos

sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m.  rugsėjo  22  d.  sprendimu Nr.  V-2088 „Dėl  neformaliojo  vaikų švietimo  organizavimo

būtinų  sąlygų“  pakeitimo“  patvirtintomis  neformaliojo  švietimo  organizavimo  būtinosiomis

sąlygomis.

II SKYRIUS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

3. Mokykloje grupių veikla vykdoma tiek patalpose tiek lauke maksimaliai laikantis grupių

izoliacijos principo.

4. Grupių  mokytojai  ir  mokytojo  padėjėjas  tą  pačią  dieną  gali  dirbti  tik  grupėje  su  savo

vaikais. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą.

5. Kiekvienos grupės vaikai maitinami Mokyklos valgykloje pagal iš anksto sudarytą grafiką

atskiru laiku.

6. Su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su

vaikais (pvz., valytojas, pagalbinis darbininkas ir pan.).
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7. Bendros  veiklos  kelioms  grupėms  neorganizuojamos.  Po  kiekvieno  grupės  užsiėmimo

sporto salės patalpos išvėdinamos ir išvalomos.

8. Kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai  ar  vienu

metu  dirbama  tik  su  tos  pačios  grupės  vaikais.  Konsultacijų  metu  turi  būti  vengiama  fizinio

kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami

paviršiai.

9. Šalia  įėjimo  į  patalpą,  kurioje  vykdomas  ikimokyklinis  ir  priešmokyklinis  ugdymas,

sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai gerai matomoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje padėtos

rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

10. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas,

pateikiama  informacija  apie  asmens  higienos  laikymosi  būtinybę  (rankų  higieną,  kosėjimo,

čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, apie draudimą ugdyme dalyvauti

vaikams,  kuriems  pasireiškia  viršutinių  kvėpavimo  takų  infekcijų  požymiai  (pvz.,  karščiavimas

(37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

11. Visų priimamų į Mokyklą vaikų sveikatos būklė vertinama. Vaikai, kuriems pasireiškia

ūmių  viršutinių  kvėpavimo  takų  infekcijų  požymiai  (pvz.,  karščiavimas  (37,3  °C  ir  daugiau),

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN

75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22

d.  įsakymu  Nr.  V-313  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir

priešmokyklinio  ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“

patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami.

12. Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) įsipareigoja nedelsiant pasiimti vaiką (-us), grupės

mokytojui   pranešus apie  pasireiškusius 11 Aprašo punkte nurodytus ligos simptomus.  Jei  nėra

galimybių  nedelsiant  pasiimti  vaiko,  vaikas  laikinai  izoliuojamas  Visuomenės  sveikatos  biuro

darbuotojo  kabinete,  prižiūrint  grupės  mokytojo  padėjėjui,  iki  atvyks  tėvai  (įtėviai,  globėjai  ar

rūpintojai).

13. Ikimokyklinės grupės vaikus tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) atlydi per jiems skirtą

įėjimą (iš Mokyklos vidinio kiemo prie automobilių stovėjimo aikštelės).

14. Priešmokyklinės grupės vaikams įėjimas į Mokyklą skirtas pagrindinis Mokyklos įėjimas.

Į grupę eina per jiems Mokykloje paskirtą koridoriaus I aukšte teritoriją.

15. Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į grupę, dėvi nosį ir

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

16. Ikimokyklinės grupės darbo laikas nesikeičia.  Priešmokyklinės grupės vaikams ugdymo

veiklos prasideda – 8.55 val. 

 Elektroninio dokumento nuorašas
2020-09-24 Nr. ŠTMV7-181



17. Vaikų vežimas į (iš) Mokyklą (-os) organizuojamas pagal patvirtintą grafiką ir maršrutus.

III SKYRIUS

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

18. Asmenys,  atlydintys  mokinius,  Mokyklos  darbuotojai,  tarp  jų  ir  pedagogai,  bendrose

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose

uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai

tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvi 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.  Kai pedagogas ar kitas Mokyklos darbuotojas

negali  dėvėti  kaukės  dėl  savo sveikatos  būklės  ar  vykdomos  veiklos  specifikos,  atsižvelgiant  į

profesinės rizikos vertinimo išvadą gali dėvėti veido skydelį.

19. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu,

tiek  po  pamokų:  vienos  klasės  mokiniams  pamokos  visą  dieną  organizuojamos  toje  pačioje

mokymo patalpoje (išskyrus informacinių technologijų, fizinio ugdymo, technologijų, muzikos).

20. Pailgintos dienos grupė formuojama iš priešmokyklinės grupės ir 1-4 kl. mokinių, kurie

mokosi viename sraute, jų ugdymo ir laisvalaikio teritorija yra tik jiems skirtame I aukšte.

21. Koreguojamas Mokyklos darbo laikas:

21.1. 1-4 kl. mokiniams pamokos prasideda – 8.55 val.

21.2. 5-10 kl. bei Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyriaus

mokiniams – 8.00 val.

22. Mokinių vežimas į (iš) Mokyklą (-os) organizuojamas pagal atskirą patvirtintą grafiką ir

maršrutus.

23. Rūbine mokiniai naudojasi išlaikant saugų atstumą ir reguliuojant budinčiam darbuotojui

mokinių srautą.

24. Kiekvienas mokytojas, esant tinkamoms oro sąlygoms, maksimaliai išnaudoja galimybę

pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke klasėms priskirtose teritorijose (lauko klasėje, jei tuo

metu nevyksta užsiėmimai kitoms klasėms).

25. Maitinimas  organizuojamas  valgykloje  pagal  iš  anksto  parengtą  grafiką.  Maitinimas

švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas. Po kiekvienos klasės

valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.

26. Švietimo  pagalbos  specialistų  konsultacijos  teikiamos  individualiai  ar  vienu  metu

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais.  Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
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27. Uždarose  erdvėse  renginiai  organizuojami  laikantis  klasių  izoliavimo  principo.

Organizuojant  renginius  atvirose  erdvėse  tarp  dalyvių  išlaikomas  ne  mažesnis  kaip  1  metro

atstumas.

28. Mokinių  vežimas  į  (iš)  Mokyklą  (-os)  organizuojamas  pagal  patvirtintą  grafiką  ir

maršrutus.

29. Mokykloje atskiroms Mokyklos klasėms priskiriami įėjimai ir koridoriai pertraukų metu:

29.1. 1-4 klasių mokiniams įėjimas į mokyklą skirtas pagrindinis Mokyklos įėjimas. Į savo

klases eina per jiems Mokykloje paskirtą koridoriaus I aukšte teritoriją. Pertraukų metu mokiniai su

savo klasės  auklėtojais  naudojasi  I  aukšte  jiems  skirta  teritorija  bei  Mokyklos  kiemo  teritorija

(maksimaliai ribojant ugdomų mokinių kontaktą su kitais mokiniais);

29.2. 5-10 klasių mokiniams įėjimas į mokyklą skirtas pagrindinis Mokyklos įėjimas. Į savo

klases eina per jiems Mokykloje paskirtą koridoriaus I aukšte teritoriją. Pertraukų metu mokiniai

naudojasi II aukšte jiems skirta teritorija (atskirtose klasėms zonose) bei Mokyklos kiemo teritorija

(maksimaliai ribojant mokinių kontaktą su kitų klasių mokiniais);

29.3. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų skyriaus 3gd, 4gd klasių mokiniams

įėjimas į mokyklą skirtas įėjimas nuo Mokyklos sodo pusės. Į savo klases eina per jiems Mokykloje

paskirtą koridoriaus I aukšte teritoriją. Pertraukų metu mokiniai  naudojasi II aukšte jiems skirta

teritorija (atskirtose klasėms zonose) bei Mokyklos kiemo teritorija (maksimaliai ribojant mokinių

kontaktą su kitų klasių mokiniais).

30. Kiekvienos klasės mokiniai mokosi vienoje klasėje, išskyrus technologijas, informacines

technologijas, fizinį ugdymą, muziką.

31. Klasių paskirstymas Mokykloje:

Klasė/grupė Kabineto Nr. Aukštas
Ikimokyklinė grupė 7 kab. I

Priešmokyklinė
grupė

9 kab. I

Pailginta dienos
grupė

10 kab. I

1 5 kab. I
2 4 kab. I
3 6 kab. I
4 3 kab. I
5 13 kab. II
6 17 kab. II
7 14 kab. II
8 19 kab. II
9 16 kab. II
10 15 kab. II

3gd 24 kab. II
4gd 25 kab. II
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32. Mokyklos lauko teritorija suskirstyta zonomis, kuriose mokiniai, vaikai gali būti ugdomi,

leisti laisvalaikį, laukti mokyklinių autobusų vykti į namus (1 priedas).

IV SKYRIUS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

33. Esant  galimybei,  prioritetas  teikiamas  tos  pačios  klasės  mokinių  neformaliojo  vaikų

švietimo  veiklų  organizavimui.  Atsižvelgiant  į  Mokyklos  galimybes  ir  mokinių  pasirinkimus

neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinant, kad

vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose,  nebūtų pašalinių vaikų, kurie nėra būrelio

nariai. 

34. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengiama kontakto

su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas

kontakto laikas.

35. Rekomenduojama  vykdant  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos,  įskaitant  vaikų

poilsio stovyklų edukacines programų, veiklas patalpose, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

V SKYRIUS

SAUGIŲ UGDYMO BEI DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS

36. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas:

36.1. mokiniai, darbuotojai, mokinius atlydintys asmenys gali matuoti(s) kūno temperatūrą

tik atvykus į Mokyklą pas budintį darbuotoją;

36.2. į Mokyklą neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau)

ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys,

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

36.3. mokinys,  kuriam ugdymo proceso  metu  pasireiškia  ūmių viršutinių  kvėpavimo takų

infekcijų požymiai  (pvz.,  karščiavimas (37,3 °C ir  daugiau),  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas ir

pan.), nedelsiant atskiriamas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuojami jo

tėvai  (globėjai,  rūpintojai).  Mokinio  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  atvykus  pasiimti  mokinio

rekomenduojama kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

36.4. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų

požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi
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nedelsiant apleisti Mokyklos patalpas ir jam rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos

gydytoją;

36.5. jeigu Mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją

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

privalo informuoti  Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(toliau  – NVSC),  bendradarbiauti  su NVSC nustatant  sąlytį  turėjusius  asmenis  ir  jiems  taikant

izoliaciją;

36.6. draudžiama  į  Mokyklą  atvykti  asmenims,  kuriems  privaloma  izoliacija,  izoliacijos

laikotarpiu.

37. Vengti mokinių tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis

darbas su mokiniais.

38. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys negali patekti į Mokyklą, išskyrus atvejus,

kai jie  teikia  paslaugas,  būtinas  ugdymo proceso organizavimui  ar  vykdo valstybines funkcijas.

Ribojamas mokinius atlydinčių,  pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų,

išskyrus kai yra būtinybė, jie gali laukti ar atvesti vaikus į I aukšto fojė prie pagrindinių durų. Jei

nevykstant  ugdymo procesui  Mokyklos  patalpos  yra  panaudojamos  kitoms  reikmėms,  turi  būti

užtikrinama, kad jos būtų išvėdintos ir išvalytos prieš prasidedant ugdymo procesui.

39. Mokykloje  sudaromos  tinkamos  sąlygos  mokinių  ir  darbuotojų  rankų  higienai

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai

rankšluosčiai). Gerai matomoje vietoje prie įėjimų į Mokyklą padėtos rankų dezinfekcijai skirtos

priemonės. Prie  kriauklių  pakabintos  rekomendacijos  dėl  tinkamos  rankų  higienos

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku

%20higienos(1).pdf).

40. Patalpas, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, mokytojai

išvėdina prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

41. 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. 

42. Jei  organizuojant  neformaliojo  švietimo  veiklą  naudojamos  bendros  patalpos

(specializuoti  kabinetai,  salė  ir  pan.),  po  kiekvienos  pamokos  išvėdinamos  ir  išvalomos.  Jei

mokymo  priemone,  inventoriumi  naudojasi  daugiau  kaip  vienas  mokinys,  jos  išvalomos  ir

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

43. Patalpos,  kuriose  vykdomos  neformaliojo  vaikų  švietimo  veiklos  išvėdinamos  prieš

atvykstant  vaikams  ir  ne  rečiau  kaip  2  kartus  per  dieną.  Dažnai  liečiami  paviršiai  (ugdymo

priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros
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jungikliai  ir  kt.)  valomi  paviršiams valyti  skirtu  valikliu  ne rečiau  kaip  2 kartus  per  dieną.  Jei

organizuojant  veiką  naudojamos  bendros  patalpos  (salės  ir  pan.),  po  kiekvienos  vaikų  grupės

panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip

vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

44. Kitas  aplinkos  valymas  Mokykloje  atliekamas  atsižvelgiant  į  Sveikatos  apsaugos

ministerijos  parengtas  rekomendacijas  patalpų  valymui  COVID-19  pandemijos

metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai

%2020200327%20(1).pdf).

45. Asmenys,  atlydintys  mokinius,  Mokyklos  darbuotojai,  tarp  jų  ir  pedagogai,  bendrose

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose

uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai

tarp  dalyvių  neišlaikomas  2  metrų  atstumas  privalo  dėvėti  kaukes,  išskyrus  Aprašo  16  punkte

numatytus atvejus.

46. Mokyklinių autobusų vairuotojai ir vežami vaikai ir mokiniai, išskyrus vaikus iki 6 metų

amžiaus, mokykliniuose autobusuose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones

(veido  kaukes,  respiratorius  ar  kitas  priemones).  Nosį  ir  burną  dengiančių  apsaugos  priemonių

(veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems mokiniams,

kurie  dėl  savo  sveikatos  būklės  nosį  ir  burną  dengiančių  apsaugos  priemonių  (veido  kaukių,

respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei

(tėvams (globėjams, rūpintojams)  iš anksto apie tai informavus ir pateikus medicinines pažymas

Mokyklos administracijai).

47. Mokykliniuose autobusuose vairuotojai reguliariai valo ir dezinfekuoja dažnai liečiamus

paviršius (rankenas, turėklus ir pan.) (po kiekvieno maršruto).

48. Patalpų  priežiūra  ir  dezinfekcija  paskirstyta  pagal  Patalpų  priežiūros  ir  dezinfekcijos

planą, 2 priedas.

49. Informacijos  pateikimas  ir  numatyti  darbuotojų  veiksmai  pateikti  Atmintinėje

darbuotojams (3 priedas).

50. Mokykla  maksimaliai  užtikrina  darbuotojų  ir  lankytojų  saugos  reikalavimus  pagal

LRSAM valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus.

51. Prie įėjimo į  patalpa pateikiama informacija  apie  asmens higienos laikymosi  būtinybę

(rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, apie

draudimą  į  Mokyklą  atvykti  asmenims,  kuriems  pasireiškia  ūmių  viršutinių  kvėpavimo  takų

infekcijų požymiai  (pvz.,  karščiavimas (37,3 °C ir  daugiau),  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas ir

pan.).
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V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Su Aprašo nauja redakcija  darbuotojai  supažindinami  Aprašą patalpinant  internetinėje

svetainėje ir išsiunčiant į darbuotojų el. paštus.

Direktorė Alma Burbaitė
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