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MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS ATMINTINĖ DĖL COVID19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją ir siekiant
maksimaliai sumažinti galimos infekcijos riziką, ugdymo procesas mokykloje organizuojamas,
atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų patvirtintus
reikalavimus ir rekomendacijas:
1. Mokyklos patalpose užtikrintos tinkamos sąlygos mokinių, tėvų, darbuotojų rankų
higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti, prie įėjimų į mokyklą ir kt. būtinose vietose –
dezinfekcinio skysčio rankoms suaugusiems asmenims.
2. Mokyklos informaciniuose stenduose, prie įėjimų skelbiama informacija mokiniams,
tėvams (globėjams rūpintojams), darbuotojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų
higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes, draudimą
į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau), ir pan.).
3. Mokyklos uždarose patalpose privaloma laikytis 2 m atstumo ir atviroje erdvėje (lauke) 1
m. atstumo. Suaugusiems (mokytojams, darbuotojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams),
kitiems palydintiems į mokyklą mokinius asmenims ir kt.) dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemonės (veido kaukes, respiratorius, skydelius ar kitas priemones) (toliau – kaukė).
4. Siekiant išvengti skirtingų klasių mokinių kontakto, kiekvienai mokinių klasei paskirtos
konkrečios patalpos, t.y. klasės, kuriose vyks pamokos, poilsis pertraukų metu, neformaliojo
švietimo būrelių veikla, lauko erdvės mokinių žaidimams pertraukų metu. Mokytojams
rekomenduojama įvairių dalykų pamokas organizuoti lauke, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai
ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos.
5. Kelių klasių mokiniai jungiami tik pailgintos dienos grupių veiklos metu.
6. Į mokyklos patalpas (klases) kiekvienai klasei paskirti atskiri įėjimai. Mokinių tėvai
(globėjai, rūpintojai), kiti palydintys į mokyklą mokinius asmenys mokinius palydi (pasitinka) prie
tai klasei priskirto įėjimo durų (išskyrus individualius atvejus. Tuomet privalo dėvėti veido
apsaugos priemones ir dezinfekuoti rankas).
7. Visi mokinių tėvų (glėbėjų, rūpintojų) pokalbiai su mokytojais, administracija, švietimo
pagalbos specialistais vyksta telefonu, reikalui esant susitariama dėl susitikimo laiko.
8. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, visi kiti darbuotojai pamokų, pertraukų ir kt.
ugdomojo proceso veiklos metu dėvi veido apsaugines priemones.
9. Mokyklos valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti, kartu
pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Atsineštas iš namų maistas valgomas klasėje, laikantis
higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniais. Valgykloje
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sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant
kitų įrankių. Pietų pertraukai skiriamas ilgesnis laikas, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet galėtų
pasivaikščioti lauke, pailsėti. Kiekvienos klasės mokiniams pavalgius valgyklos patalpos
išvėdinamos ir dezinfekuojamos.
10. Mokiniams teikiama reikalinga švietimo ir mokymosi pagalba. Švietimo pagalbos
specialistų konsultacijos būtų teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios
klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami
paviršiai, naudotos priemonės.
11. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir
daugiau), ar kurie turi ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz.,
sloga kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat asmenims, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu.
12. Mokiniui pasireiškus minėtiems požymiams, tėvai (globėjai, rūpintojai) atsakingi už
mokytojų informavimą tą pačią dieną, kai mokinys neatvyko į mokyklą.
13. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas (atsakinga sveikatos priežiūros
specialistė, jai nesant – socialinė pedagogė), apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai),
mokyklos vadovas.
14. Mokyklos darbuotojas, pedagogas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir
daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant informuoja mokyklos vadovą, apleidžia
mokyklos patalpas ir susisiekia su šeimos gydytoju, esant reikalui kreipiasi konsultacijai Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808.
15. Už mokinių priežiūrą, jų sveikatos ir gyvybės saugą ugdymo proceso (pamokų, renginių,
būrelių, valgymo valgykloje, žaidimų pertraukų metu mokyklos patalpose ir lauke) atsakingas
kiekvienos klasės mokytojas. Už priežiūrą pailgintos dienos grupės veiklos metu – pailgintos
dienos grupės auklėtojas.
16. Už patalpų reguliarų vėdinimą, paviršių dezinfekavimą, valymą atsižvelgiant Sveikatos
apsaugos ministerijos reikalavimus, atsako mokyklos darbuotojai (mokytojai, valytojos, virėja ir
kt.) mokyklos nustatyta tvarka, patvirtinta direktoriaus.
17. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos
reikalavimų, taikomų keleiviams. Būtina dėvėti kaukes ir kt.
18. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) laikytis saugaus eismo ženklo “Eismas
draudžiamas” nurodymų (nevažiuoti ir nestatyti ūkiniame kieme transporto).
19. Esant ypatingoms aplinkybėms dėl ūmių ligos simptomų pasireiškimo mokiniams,
darbuotojams mokykla konsultuojasi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), kt. sveikatos priežiūros įstaigomis, Karštąja koronaviruso
linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
20. Informacija dėl apsaugos siekiant sumažinti COVID-19 riziką skelbiama mokyklos
svetainėje (www.smalsuciai.lt), informaciniuose stenduose, bukletuose.
_______________________

