
Pokyčiai ir saugumo reikalavimai 

2021 – 2022 m.m.



Ribojamas patekimas į švietimo įstaigą pašaliniams 

asmenims, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas 

ugdymo proceso organizavimui.



Mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims    

atvykus į švietimo įstaigą bus sudarytos sąlygos matuoti (s) 

kūno temperatūrą

Mokinių sveikatos būklę PRIVALO stebėti ir įvertinti 

tėvai (globėjai, rūpintojai).



SVARBU!!!

!!!!!!DRAUDŽIAMA Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ ATVYKTI 

ASMENIMS, KURIEMS PRIVALOMA IZOLIACIJA, 

IZOLIACIJOS LAIKOTARPIU.

Ugdymo procese NEGALI dalyvauti mokytojai ir

mokiniai bei į mokyklą NEGALI atlydėti tėvai

(globėjai, rūpintojai), kuriems pasireiškė:

• karščiavimas (37,3 °C ir daugiau),

• kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų,

kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga,

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).



Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas

(37,3 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs

kvėpavimas ir pan.):

nedelsiant bus izoliuojamas,

informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai),

rekomenduojama tėvams vaikui 

atlikti PGR tyrimą.

SVARBU!!!



❑ Mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas, kuriam darbo metu

pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai

(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),

turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas.

❑ Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo

šeimos gydytoją



Bendraujant kiek įmanoma išlaikyti saugų atstumą.

Laikytis mokykloje nustatytų srautų.

Kaip apsaugoti save ir kitus mokykloje?



Pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programoje didžiausias srautas gali būti

sudaromas iš ne daugiau kaip 100 tik tos

pačios programos (pagrindinio arba

vidurinio ugdymo) mokinių.

Srauto dydis profesinėje mokykloje

– 150 mokinių.



Maitinimas švediško stalo principu, kai 

maistą įsideda patys mokiniai, negalės būti 

organizuojamas. 

Po kiekvienos klasės valgymo salė 

bus išvėdinama ir išvaloma.

Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių 

kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų.

 Sureguliuojamas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, 

laikas, siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje. 

 iš anksto parengtas maitinimosi grafikas. 



Dėvėti taisyklingai veido kaukę:

 pradinukams pertraukų metu, einant į valgyklą, ateinant į mokyklą, 

 5-12 kl. mokiniams, mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams visą laiką

Kaip apsaugoti save ir kitus mokykloje?



❑Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas 

gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

❑Kaukių galima nedėvėti sportuojant, ir veiklų, 

kurių negalima atlikti būnant su kauke, 

vykdymo metu.



Norint apsisaugoti nuo COVID – 19 bei kitų 

infekcinių ligų būtina:

 KOSĖJIMO ČIAUDĖJIMO 

ETIKETAS.

 RANKŲ HIGIENA.
 SVEIKAS 

GYVENIMO BŪDAS.



Mokykloje bus sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų

rankų higienai ir dezinfekcijai:

 prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinių

rankšluosčių.

 gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose

pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

SVARBU!!!!

Dezinfekcinis skystis skirtas tik rankų 

higienai, todėl labai svarbu tinkamai, 

atsargiai ir atsakingai  juo naudotis



Venkite liesti neplautomis rankomis akis, burną, 

nosį dėl galimo viruso patekimo į organizmą 

pro juos.

KAIP TAISYKLINGAI PLAUTI RANKAS?

 Rankas reikėtų  dažnai ir kruopščiai su muilu ir 

vandeniu mažiausiai 20 sekundžių. 

 Vandens temperatūra didelės įtakos plaunant rankas 

nedaro.

 Tačiau, šiltu, muiluotu vandeniu nuo rankų 

efektyviau pašalinami nešvarumai.

 Nesant galimybės nusiplauti dezinfekuoti rankas



Nepamirškite, kad….

daugelio užkrečiamųjų ligų 
išvengsime tiesiog PLAUDAMI 
RANKAS. Tai paprastas būdas, 

kurio nereikėtų pamiršti. 

Būkime švarūs ir sveiki! 



PATALPŲ VĖDINIMAS

 Patalpas vėdinti bent 10-15 min

 Vėdinimo trukmė priklauso nuo įvairių faktorių (patalpų ploto, oro 

sąlygų, varstomų langų išdėstymo klasėse, jų ploto, meteorologinių 

sąlygų ir kt.)

 Jei vėdinama sudarant skersvėjį, o ne vienpusiškai, galima vėdinti 

trumpiau. Jei skersvėjis nesudaromas – vėdinimo trukmė ilgesnė.

ATIDARYTI LANGUS TAIP PLAČIAI, KAIP ĮMANOMA.



 Patalpas vėdinti prieš pamokas ir po kiekvienos pamokos,

 Pertraukų metu atlaisvinti klasę, kad būtų galima išvėdinti,

 Žiemos metu taikyti intensyvaus vėdinimo principą (ne mikro, o 

pilnai atvertas langas),

 Nustatyti mechaninės vėdinimo sistemos įjungimo laiką 1-2 val. iki 

pamokų pradžios.



 Įvertinti mokykloje esančio natūralaus vėdinimo kanalų bei klasėje esančių 

grotelių būklę,

 Neuždarinėti natūralaus vėdinimo kanalų grotelių esančių klasėje, tualetuose ir 

kt. patalpose,

 Jeigu mokyklose yra įrengta mechaninė vėdinimo sistema, patikrinti jos 

veikimą, filtrus.

Dažnai liečiami paviršiai 

valomi ne rečiau kaip 2 kartus 

per dieną.



Mokinių ir mokyklos darbuotojų testavimas

Testavimą ugdymo įstaigos klasėje tik tais atvejais, jei

testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių

(procentinė dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam

skaičiui mokinių testavimas nereikalingas). Tirti tik tuos

mokinius, kurie patys ar jų atstovai pagal įstatymą pasirašytinai

sutinka dalyvauti testavime.

Testavimą vykdyti:

❑ paviršių PGR tyrimo metodu kas 14 dienų;

❑ kaupinių PGR tyrimo metodu kas 4-7 dienas;

❑ savikontrolės tyrimo metodu kas 3-5 dienas.



Privalomo periodinio testavimo išimtys taikomos:

• COVID-19 liga persirgusiems (nuo teigiamo PGR tyrimo ar antigeno testo rezultato praėję mažiau 

210 d.);

• Turintiems COVID-19 ligos antikūnų (nuo teigiamo serologinio antikūnų rezultato praėjo mažiau 

nei 60 dienų, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas yra atliekamas po vakcinacijos);

• Pasiskiepijusiems nuo COVID-19, jei po skiepijimo pagal visą schemą praėjo ne mažiau, kaip 14 d.

Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai

neatitinkantys nei vieno punkto, privalo

testuotis periodiškai kas 7–10 dienų.



Rugsėjo 1 – osios šventė. 

 Ją rengiant mokyklose galioja tie patys saugumo reikalavimai, kaip ir 

visiems viešiems renginiams.

 Atviroje erdvėje vykstančių renginių dalyvių skaičius neribojamas. Tačiau 

jei šventėje lauke dalyvauja daugiau kaip 500 žmonių, juos reikia skirstyti į 

sektorius, kad srautai nesimaišytų.

 Jei šventė organizuojama patalpoje, joje be srautų skirstymo gali dalyvauti 

iki 500 žmonių, tačiau negalima užpildyti daugiau kaip 75 proc. patalpoje 

esančių sėdimų vietų (jei dalyviai turi galimybių pasus, šis reikalavimas 

netaikomas).

 Viduje vykstančios šventės metu apsaugines kaukes dėvėti privaloma. Jei 

šventė vyksta lauke – kaukes dėvėti rekomenduojama, jei tarp dalyvių 

neišlaikomas 2 metrų atstumas.





Ką šiandien padarėte, kad rytoj 

jaustumėtės geriau?

Jei PASIRŪPINSIME savo sveikata, ne tik džiaugsimės 
gera savijauta, energija, ilgaamžiškumu, 

bet ir dalinsimės gyvenimo džiaugsmu 

bei būsime LAIMINGI.




