
Krizių valdymo Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje tvarkos aprašo 

Priedas Nr. 2 

 

VEIKSMŲ, KILUS COVID-19 PROTRŪKIUI MOKYKLOJE, PLANAS 
 

Eil. Nr.  

Veiksmai 

 

Atsakingi asmenys 

1. Prevencija 

1.1. Matuojama visų, į mokyklą atvykstančių asmenų, kūno 

temperatūra. 

Mokyklos 

direktoriaus 

paskirtas 

atsakingas 

asmuo 

1.2. Mokiniai, darbuotojai ir/ar pašaliniai asmenys, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi kitų 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) – į mokyklą neįleidžiami.  

Mokyklos 

direktoriaus 

paskirtas 

asmuo 

1.3. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto 

(atstumas, apsaugos priemonės, būriavimosi laikas ir pan.) su 

darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

mokiniais (pvz., administracijos, aptarnaujančio personalo 

darbuotojai). 

Mokyklos 

direktorius, 

darbuotojai 

1.4. Sudaromos sąlygos mokinių ir mokyklos darbuotojų rankų 

higienai ir dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje 

įrengiamos/pastatomos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

aptarnaujantis 

personalas 

1.5. Užtikrinamas patalpų vėdinimas, paviršių valymas ir 

dezinfekcija:  

1.5.1.  darbo patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per 

valandą plačiai atidarius langus; 

1.5.2. dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai ir inventorius 

(durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos, turėklai, 

inventorius, kuriuo naudojasi daugiau nei vienas 

mokinys/darbuotojas ir kt.); 

1.5.3. paviršiai valomi specialiomis valymo priemonėmis kaip 

galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

Valytojai 

1.6. Užtikrinamas veido apsaugos priemonių dėvėjimas.   Darbuotojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

1.7. Pateikiama informacija (mokiniams, jų tėvams (globėjams), 

darbuotojams) apie asmens higienos laikymosi būtinybę, 

prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, 

darbuotojams draudimą dirbti, mokiniams – dalyvauti veiklose, 

kuriems pasireiškia karščiavimas  (37,3 °C ir daugiau), turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

požymių (pvz., karščiavimas, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, 

kosulys, vėmimas, viduriavimas ir pan.). 

Raštinės 

vedėjas 

1.8. Draudžiama į darbą atvykti darbuotojams, kuriems privaloma 

saviizoliacija. 

Darbuotojai 

1.9. Esant poreikiui (pvz. darbuotojo saviizoliacijos laikotarpiu) ir Mokyklos 



priskiriamiems rizikos grupei darbuotojams sudaromos sąlygos 

dirbti nuotoliniu būdu. 

direktorius 

2. Situacijos valdymas sužinojus apie darbuotojui nustatytą ar įtariamą COVID-19 

ligą: 

2.1. Kai ligos simptomai nepasireiškė (jei darbuotojas lankėsi paveiktose teritorijose, 

turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais/atvykstančiais asmenimis arba 

bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija, 

tačiau jam simptomai nepasireiškė) 

2.1.1. Darbuotojas, nuotoliniu būdu informuoja mokyklos direktorių. Darbuotojai 

2.1.2. Laikosi saviizoliacijos 14 dienų nuo paskutinio galimo kontakto 

su koronaviruso infekcijos šaltiniu/asmeniu. 

2.1.3. Suderinęs su mokyklos direktoriumi gali dirbti nuotoliniu būdu 

arba kreipiasi šeimos gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo 

išdavimo. 

2.1.4. Saviizoliacijos laikotarpiui gali naudoti kasmetines apmokamas 

arba neapmokamas atostogas. 

2.2. Kai ligos simptomai pasireiškė (jei darbuotojas turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama 

arba patvirtinta koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai 

(pvz., karščiavimas, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys, vėmimas, viduriavimas ir 

pan.) 

2.2.1. Jei ligos simptomai pasireiškė darbuotojui esant namuose: 

2.2.1.1. Darbuotojas, apie pasireiškusius ligos simptomus, nuotoliniu 

būdu informuoja mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir į 

darbą nevyksta. Konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808, vykdo jų nurodymus ir/ar kreipiasi į šeimos gydytoją 

nuotoliniu būdu. 

Mokyklos 

darbuotojai 

2.2.1.2. Konsultacijos Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl 

tolimesnių veiksmų ir/ar informuojama Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras (toliau – NVSC), vykdomi jų nurodymai. 

Mokyklos 

darbuotojai 

2.2.1.3. Apie galimą COVID-19 ligos atvejį mokykloje informuojami 

mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai). 

Mokyklos 

direktorius 

2.2.1.4. Asmenys (mokiniai, mokyklos darbuotojai), turėję kontaktą su 

galimai užsikrėtusiu darbuotoju, savarankiškai susisiekia su 

NVSC, saviizoliuojasi namuose, vykdo NVSC nurodymus. 

Mokyklos 

darbuotojai, 

mokinių tėvai 

(globėjai) 

2.2.1.5. Papildomai išvalomos, išdezinfekuojamos ir išvėdinamos 

mokyklos patalpos vadovaujantis 1.5. punktu. 

Valytojai 

2.2.2. Jei ligos simptomai pasireiškė darbuotojui esant darbe: 

2.2.2.1. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ligos simptomai, 

nedelsiant informuoja mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, 

kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808 ir vykdo 

specialistų nurodymus ir/ar skambina savo šeimos gydytojui. 

Darbuotojai 

2.2.2.2. Nedelsiant stabdomas galimai užsikrėtusio darbuotojo darbas ir 

užtikrinama, kad galimai užsikrėtęs darbuotojas būtų izoliuotas 

nuo kitų mokykloje esančių asmenų. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 

 

2.2.2.3. Konsultacijos Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl 

tolimesnių veiksmų ir/ar informuojama Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras (toliau – NVSC), vykdomi jų nurodymai.  



2.2.2.4. Apie galimą COVID-19 ligos atvejį mokykloje informuojami 

mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai). 

2.2.2.5. Esant poreikiui, nurodoma darbuotojams nepalikti mokyklos 

teritorijos be NVSC ar Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau – SAM) nurodymo. 

2.2.2.6. Asmenys (darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai),), turėję 

kontaktą su galimai užsikrėtusiu darbuotoju, savarankiškai 

susisiekia su NVSC, saviizoliuojasi namuose, vykdo NVSC 

nurodymus. 

Mokyklos 

darbuotojai, 

mokinių tėvai 

(globėjai) 

2.2.2.7. Nedelsiant papildomai išvėdinamos, išvalomos bei 

dezinfekuojamos mokyklos patalpos (valytojas privalo naudoti 

AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines, darbo 

kostiumą). 

Valytojai 

2.2.2.8. Informuojami darbuotojai papildomai pasirūpinti asmens 

higiena (plauti rankas tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 

sekundžių, dezinfekuoti rankas). 

Mokyklos 

darbuotojai 

2.2.2.9. Sudaromos sąlygos visų, galimai kontaktavusių su sergančiuoju 

asmeniu, darbuotojų saviizoliacijai ir nuotoliniam darbui. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 

3. Situacijos valdymas sužinojus apie mokiniui ir/ar jo šeimos nariams nustatytą ar 

įtariamą COVID-19 ligą: 

3.1. Jei ligos simptomai pasireiškė esant namuose:  

3.1.1. Mokinio tėvai (globėjai), apie pasireiškusius ligos simptomus, 

nuotoliniu būdu informuoja klasės mokytoją ir į mokyklą 

nevyksta; konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808, 

vykdo jų nurodymus ir/ar kreipiasi į šeimos gydytoją nuotoliniu 

būdu. 

Mokinių tėvai 

(globėjai), klasės 

mokytojai 

3.1.2. Konsultacijos Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl 

tolimesnių veiksmų ir/ar informuojamas NVSC, vykdomi jų 

nurodymai. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 
3.1.3. Apie galimą COVID-19 ligos atvejį mokykloje informuojami 

mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai). 

3.1.4. Asmenys (mokiniai, mokyklos darbuotojai), turėję kontaktą su 

galimai užsikrėtusiu darbuotoju, savarankiškai susisiekia su 

NVSC, saviizoliuojasi namuose, vykdo NVSC nurodymus. 

Mokyklos 

darbuotojai, 

mokinių tėvai 

(globėjai) 

3.1.5. Papildomai išvalomos, išdezinfekuojamos ir išvėdinamos 

mokyklos patalpos vadovaujantis 1.5. punktu. 

Valytojai 

3.2. Jei ligos simptomai pasireiškė esant mokykloje:  

3.2.1. Klasės/dalyko mokytojas, pastebėjęs mokinį, kuriam pasireiškia 

karščiavimas  (37,3 °C ir daugiau) arba atsiranda ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių 

(pvz., karščiavimas, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys, 

vėmimas, viduriavimas ir pan.), užtikrina, kad galimai 

užsikrėtęs mokinys būtų izoliuotas nuo kitų mokinių ir 

mokyklos darbuotojų. 

Mokyklos 

direktorius, 

klasės/dalyko 

mokytojas 

3.2.2. Nedelsiant informuoja mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį 

ir mokinio tėvus (globėjus). 

Klasės/dalyko 

mokytojas 



3.2.3. Konsultacijos Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl 

tolimesnių veiksmų ir/ar informuojamas NVSC, vykdomi jų 

nurodymai. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 

3.2.4. Gavus NVSC nurodymus, mokinio tėvai (globėjai), kaip 

įmanoma skubiau, pasiima vaiką iš mokyklos, konsultuojasi 

Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 ir/ar kreipiasi į šeimos 

gydytoja nuotoliniu būdu. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 

3.2.5. Apie galimą COVID-19 ligos atvejį mokykloje informuojami 

mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai). 

 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 

3.2.6. Nedelsiant papildomai išvėdinamos, išvalomos bei 

dezinfekuojamos mokyklos patalpos (valytojas privalo naudoti 

AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines, darbo 

kostiumą). 

Valytojai 

3.2.7. Informuojami darbuotojai papildomai pasirūpinti asmens 

higiena (plauti rankas tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 

sekundžių, dezinfekuoti rankas). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

3.2.8. Mokiniai, mokyklos darbuotojai, turėję kontaktą su galimai 

užsikrėtusiu mokiniu, savarankiškai susisiekia su NVSC, 

saviizoliuojasi namuose, vykdo NVSC nurodymus. 

Darbuotojai, 

mokiniai, 

mokinių tėvai 

(globėjai) 

4. Jei darbuotojo/mokinio užsikrėtimas koronaviruso infekcija patvirtintas: 

4.1. Stabdomas mokyklos darbas, patalpos uždaromos vadovaujantis 

NVSC ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nurodymais. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

direktoriaus 

įgaliotas asmuo 

4.2. Mokyklos veikla toliau tęsiama tik gavus SAM, NVSC leidimą. 

4.3. Mokyklos darbuotojai sistemingai informuojami apie situacijos 

pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.). 

5. COVID-19 situacijos valdymo grupė:  

5.1. Esant poreikiui, sudaroma darbo grupė COVID-19 situacijos 

valdymui. 

Mokyklos 

direktorius 

5.2. Grupės susirinkimai, nustačius COVID-19 atvejį mokykloje, 

organizuojami kartą per dieną. 

COVID-19 

situacijos 

valdymo grupė  5.3. Grupės veikla gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu. 

 

Kilus pakartotiniam COVID-19 ligos protrūkiui Lietuvoje, vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto įsakymais ir rekomendacijomis. 
 

   

 

 


