ATMINTINĖ MOKINIAMS IR TĖVAMS
Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių gimnazijoje
Parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo rekomendacijas

1. 2021–2022 m. m. ugdymo procesas priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo, 1–4, 5-8, I-II, IIIIV klasių mokiniams pradedamas 2021 m. rugsėjo 1 d.
2. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi
numatytų saugos reikalavimų, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus
atstumo, sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
3.Gimnazijos darbas organizuojamas laikantis šių reikalavimų:
3.1.vyresni nei 6 metų asmenys gimnazijoje uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir
visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Tėvai atsakingi už tai, kad mokiniai turėtų nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones;
3.2.kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programas, jiems esant gimnazijoje, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima
atlikti su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems mokiniams, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ( jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį);
3.3. mokytojai pamokoje/ugdyme/kitoje veikloje dirba su nosį ir burną dengiančia apsaugos
priemone. Ją galima nusiimti tik esant ne mažiau 2 m atstumu nuo mokinių/ugdytinių;
3.4.ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų, tiek pertraukų metu:
3.4.1.vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo
klasėje arba keičiant kabinetus tais atvejais, kad būtų sudarytos galimybės vesti pamoką
specializuotuose kabinetuose (laboratorija, kompiuterių ir technologijų klasės, sporto, aktų salė,
skirtingos užsienio kalbos mokymas);
3.4.2. mokytojai atvyksta į klasę arba pasiima mokinius iš jų nuolatinės mokymosi patalpos ir
nusiveda į kitą, pamokos specifiką atitinkantį kabinetą;
3.4.3.mokinių srautų judėjimas atvykstant/išvykstant iš gimnazijos/pertraukų metu, kiek tai įmanoma,
yra nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Kiekvienos klasės mokinių judėjimo
kryptys numatytos judėjimo žemėlapyje;
3.4.4. numatyti trys skirtingi įėjimai/išėjimai į/iš gimnazijos:
3.4.4.1.įėjimas iš stadiono pusės – PUG, 1-4 klasių mokiniai;
3.4.4.2.šoninis įėjimas iš J. Basanavičiaus gatvės – 5-8 klasių mokiniai;
3.4.4.3.centrinis įėjimas – I-IV klasių mokiniai, darbuotojai;
3.5.nuolat stebima mokinių sveikatos būklė:
3.5.1.sudarytos sąlygos mokiniams matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į
gimnaziją;
3.5.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymiai (pvz. karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), kreipiasi į visuomenės
sveikatos priežiūros specialistą, kuris mokinį nedelsiant izoliuoja ir apie tai informuoja jo tėvus
(globėjus/ rūpintojus). Mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio
rekomenduojama kreiptis konsultacijai į šeimos gydytoją;
3.5.3. jeigu gimnazija iš mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gauna informaciją apie mokiniui

(jo artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugo ministerijos (toliau – NVSC),
bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;
3.5.4.draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
3.6.neformaliojo švietimo veiklos (būreliai) organizuojami laikantis grupių izoliacijos principo:
mokiniai nuolat dalyvauja to paties būrelio veiklose. Draudžiama būrelių veiklose dalyvauti
mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys);
3.7.asmenų patekimas į gimnaziją ugdymo proceso metu:
3.7.1. tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
programas, palydi/pasiima vaikus pro jiems skirtą įėjimą/išėjimą iki klasės. Stebima tėvų
(globėjų/rūpintojų) sveikatos būklė: sudarytos sąlygos jiems matuoti(s) kūno temperatūrą PUG, IUG
kabinetuose bekontakčiu termometru;
3.7.2. ribojamas 1-4, 5-8, I-II, III-IV klasių mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų,
rūpintojų) patekimas į gimnaziją: jie vaikus palydi/ pasitinka prie jiems skirto įėjimo;
3.7.3.pašaliniai asmenys įleidžiami į gimnaziją, jei jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso
organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas;
3.8.mokinių pavėžėjimas:
3.8.1. mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų reikalavimų, taikomų
keleiviams, t.y. dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones);
3.8.2.mokiniai, važiuojantys mokykliniais autobusais, privalo laikytis bendrųjų reikalavimų, taikomų
keleiviams, t.y. dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones).
4. Kuriamas palankus mokyklos mikroklimatas, palaikoma pasitikėjimu grįsta mokyklos kultūra
suteikiant vienodą, aiškią ir suprantamą informaciją apie ugdymo organizavimą, COVID-19 ligos
(koronoviruso infekcijos) prevencijos priemones visiems mokyklos bendruomenės nariams.

