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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies  

1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 

20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei atsižvelgdamas į 

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u: 

1. Švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų 

atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji 

asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo 

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

pvz. veido skydelius). 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 švietimo įstaigos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar 

vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos 

kitos asmeninės apsaugos priemonės.  

2. Maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus pamokų metu. Pamokų 

laikas, judėjimo srautai, pertraukų laikas, kurių metu mokiniai valgo, pateikiami prieduose (Šilutės 

profesinio mokymo centro žemės ūkio ir transporto skyriaus - 1 priedas, Šilutės profesinio mokymo 

centro paslaugų ir turizmo skyrius- 2 priedas). Pertraukų metu tarp skirtingų klasių mokinių turi būti 

išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. Kai to padaryti neįmanoma, privaloma dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, pvz. veido 

skydelius). Pamokų metu mokiniams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, pvz. veido skydelius). 

3. Maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke. 

4. Reikalavimų mokinių, mokytojų, darbuotojų maitinimui, nurodytų Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendime Nr. V-1884 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“  

įgyvendinimą ir prižiūrą vykdo pavaduotojas infrastruktūrai, valgyklų vedėjai. 

5. 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. 

6. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių  išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 
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7. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistas, 

vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, atsakingas už informacijos pateikimą mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), darbuotojams bei paskelbimą prie įėjimo į švietimo įstaigą: 

7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

7.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 

ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą vykdo Šilutės 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

mokykloje, jam nesant - Darbų ir civilinės saugos inžinierius  Arvydas Lekšas: 

8.1. Esant poreikiui mokiniai, darbuotojai, mokinius atlydintys asmenys į Žemės ūkio ir 

transporto skyrių gali matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą visuomenės sveikatos 

kabinete (Viktorija Šepetienė, tel nr. +37065901406), arba jai nesant - socialinės pedagogės kabinete 

(Laura Valauskienė +37065206010, 220 kabinetas), į Paslaugų ir turizmo skyrių - socialinės 

darbuotojos kabinete Nr.102 (Asta Ulevičienė, +37063089881) 

8.2. Jeigu švietimo įstaigos darbuotojas, pedagogas pastebėjo mokinį, kuriam ugdymo 

proceso metu  pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant informuoja visuomenės sveikatos specialistą arba socialinį pedagogą. Toks mokinys negali 

dalyvauti ugdymo procese ir turi būti izoliuojamas: žemės ūkio ir transporto skyriuje - 201 kabinete, 

o paslaugų ir turizmo skyriuje - 1 ir 2 bendrabučio kambariuose. Apie tai informuojami jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai). Tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokinys (turintis 18 metų) privalo konsultuotis 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.  

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

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apleidžia mokyklos patalpas ir kreipiasi konsultacijai 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju; 

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

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją),  Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius Arvydas Lekšas 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 14 dienų izoliaciją; 

8.5. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, jo izoliacijos 

laikotarpiu. Jei yra žinoma, kad į įstaigą, be NVSC leidimo atvyksta asmuo, kuriam privaloma 

saviizoliacija, būtina pranešti bendruoju pagalbos Nr. 112. 

9. Mokiniai privalo vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais. 

10. Pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą gali patekti tik iš anksto suderinus atvykimą su 

mokyklos administracija.  

11. Mokiniai, darbuotojai, kiti asmenys kuo dažniau vykdo rankų higieną: klasėse, 

kabinetuose, laboratorijose, mokomosiose dirbtuvėse plauna rankas šiltu, šaltu vandeniu naudodami 

skystą muilą bei rankų valymui skirtus vienkartinius popierinius rankšluosčius. Darbuotojų, mokinių, 

kitų asmenų rankų dezinfekcija vykdoma dezinfekcijai skirtomis priemonėmis, kurios yra prie įėjimų 

į  koridorius, sales, valgyklas ir kitas mokyklai priklausančios patalpas. Stengtis neliesti veido 

rankomis, kosėjant ar čiaudant nosį ir burną pridengti vienkartine nosine ar sulenkta alkūne.  

12. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, atsakingas 

už rekomendacijų viešinimą dėl tinkamos rankų higienos 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1)

.pdf). 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf)
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf)


3 

 

 

13. Patalpų, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas ar konsultacijos, vykdomas 

vėdinimas, paviršių dezinfekavimas: 

13.1. pertraukų (galima ir pamokų) metu patalpų vėdinimą vykdo mokytojas/profesijos 

mokytojas; 

13.2. mokytojas, atėjęs į naują patalpą (klasę, kabinetą, dirbtuves, laboratoriją) dezinfekuoja 

savo darbo vietą; 

13.3. klasių, kabinetų, mokomųjų dirbtuvių, laboratorijų paviršiai, durys, durų apvadai bei 

rankenos, mokinių stalų ir kėdžių paviršiai, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kiti paviršiai, 

kuriuos liečia mokiniai ir mokytojas, dezinfekuojami iki pamokų pradžios bei pietų pertraukos metu 

– darbą atlieka aukšto valytoja. 

14. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jie turi būti 

išvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.  

15. Įpareigoju švietimo įstaigos darbuotojus, tarp jų ir pedagogus, bendrose uždarose erdvėse 

(pvz.: koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogus klasėse, kai neišlaikomas 2 

metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius 

trečiuosius asmenis (pvz., tėvus (globėjus, rūpintojus), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų 

atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1 punkte numatytus atvejus. 

16. Dėl ugdymo/mokymo organizavimo pasikeitimų, kai mokiniams praktinio mokymo 

užsiėmimų, srautinių dalykų ar dalykų mokymas per dieną vykdomi skirtinguose kabinetuose, 

laboratorijose, praktinio mokymo kabinetuose ar dirbtuvėse – kaukių mokiniams 1-2 pamokos metu, 

kai išlaikomas saugus atstumas, dėvėti nebūtina, jei 3-4 ir 5-6 pamokos vyksta kitose, nei 1-2 pamoka 

patalpose – kaukes dėvėti būtina, išskyrus šio sprendimo 1 punkte numatytus atvejus. Mokiniai į 

patalpas, kuriose vyksta 1-2 pamoka atvyksta nurodytais maršrutais. Patalpų vėdinimas, paviršių 

dezinfekavimas tokiu atveju vykdomas pertraukų po 2,4 ir 6 pamokų pagal šio sprendimo 3 punkto 

13.1. – 13.3. papunkčiuose nurodytus reikalavimus. 

17. Mokyklos bendrabučių gyventojams rekomenduojama laikytis Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų: 

17.1. plauti rankas su muilu ne trumpiau kaip 20 sekundžių, neliesti veido rankomis, kosėjant 

ar čiaudant nosį ir burną pridengti vienkartine nosine ar sulenkta alkūne; 

17.2. palaikyti švarą ir vėdinti kambarius; 

17.3. dirbti bendrabučio kambaryje, kuo mažiau naudojantis bendromis patalpomis; 

17.4. vengti priiminėti svečius ir pačiam svečiuotis kitame kambaryje; 

17.5. visada laikytis rekomenduojamo 2 m atstumo tarp žmonių; 

17.6. bendro naudojimo patalpose, kaip ir viešoje erdvėje, dėvėti medicinines kaukes 

(apsirūpinama individualiai); 

17.7. nesant būtinybei, vengti judėjimo iš/į bendrabutį; 

17.8. pajutus COVID-19 viruso simptomus (karščiavimas, kosėjimas, gerklės skausmas, 

apsunkintas kvėpavimas) bendrabučio gyventojas privalo informuoti bendrabučio budėtoją arba 

administratorių. Toks bendrabučio gyventojas izoliuojamas izoliavimuisi skirtoje patalpoje, apie 

mokinio sveikatą informuojami tėvai bei kreipiamasi  į Karštąją liniją telefonu Nr. 1808. 

18. Esant  Valstybės, savivaldybės ar mokyklos direktoriaus sprendimui - ugdymo procesas 

organizuojamas nuotoliniu mokymo būdu.  

19. Sprendime paminėtų reikalavimų laikymąsi padeda įgyvendinti visi mokytojai bei 

darbuotojai. 

 

 

Parengė 

Viktorija Šepetienė 

 

Parašas 

2020-08-31 

 


