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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas skirtas Mažeikių Kazimiero Jagmino 

pradinės mokyklos administracijai, pedagogams ir kitiems darbuotojams darbo organizavimui 

ir sveikatos saugumo užtikrinimui. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos sveikatos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos vadovo sprendimu ,,Dėl pradinio ugdymo būtinų sąlygų“ 2020 m. lapkričio 6 d. 

Nr. V-2544. 

 

 

II. DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU NUOSTATOS  

 

3. Visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir 

visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

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

po pamokų.  

5. Kiekvienai mokinių klasei priskiriama konkreti patalpa, sanitariniai mazgai, rūbinė. Ribojamas 

skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Vienos 

klasės, grupės mokiniams  ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo 

patalpoje. 

6. Skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai (anglų kalbos, dailės, tikybos, etikos, muzikos) atvyksta 

į klasę, grupę, priskirtą patalpą.  

7.  Skirtingų klasių mokiniai atvyksta į mokyklą ir išvyksta iš jos pro jiems skirtus atskirus 

įėjimus (priedas Nr. 1 – mokinių judėjimo krypčių žemėlapis). 

8.  Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės mokiniais.  

9.  Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, 

naudotos priemonės. 

10. Maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse. 

11. Užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia 

paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. 



12. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus 

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

funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į švietimo 

įstaigos pastato vidų ugdymo proceso metu turi būti ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės 

ar vietos. Jei nevykstant ugdymo procesui švietimo įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms 

reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų 

išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos. 

13. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi 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. Jei 

organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po 

kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti 

ribojamas. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu  

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020

200327%20(1).pdf). 

14. Prie įėjimo į patalpas pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų 

higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukę. 

15. Šalia įėjimų į patalpas gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės. 

16. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3
0
 C ir 

daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai). 

17. Sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo 

įstaigą arba pajutus ligos simptomus. 

18. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

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

nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis 

konsultacijai į savo šeimos gydytoją. 

19. Jeigu švietimo įstaiga 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. 

20. Darbuotojai, gavę informaciją apie darbuotojui, mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) 

nustatytą COVID-19 ligą, privalo informuoti mokyklos administraciją. 

21. Klasės auklėtojas, grupės vadovas nuolat turi stebėti vaikų sveikatos būklę. Pasireiškus 

karščiavimui (37,3
0
 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų 

požymiams (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai), nedelsiant informuoja vaiko 

tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vaiką perduoda darbuotojui, atsakingam už vaikų sveikatos 



būklės stebėseną, kuris kartu su vaiku laukia atvykstant tėvų (globėjų, rūpintojų) slaugytojos 

kabinete. 

22. Vaikai ateina arba atlydimi į mokyklą ne anksčiau kaip 7.30 val. Norint atvesti anksčiau (esant 

rimtoms priežastims) derinti su klasės mokytoja. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki bus atšauktas karantinas dėl COVID-

19 pandemijos LR teritorijoje arba įsigaliojus kitiems LR teisės aktams. 

 

 


