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1. Gimnazijoje įgyvendinamos CIVID-19 prevencijos priemonės:
1.1. Asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.) į gimnaziją neįleidžiami;
1.2. Draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
1.3. Visi atvykę į gimnaziją įpareigojami susipažinti ir laikytis su prie įėjimo skelbiamomis
rekomendacijomis dėl asmens higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, kaukių dėvėjimo
reikalavimo;
1.4. Gimnazijos darbuotojai, tarp jų ir mokytojai, bendrose uždarose erdvėse, mokytojai
klasėse, kai neišlaikomas 2 m atstumas nuo mokinių privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti
pradinių klasių mokytojams, dirbantiems savo klasėje. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą
turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei. Jiems turi būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.;
1.5. Mokiniai per pamokas kaukių nedėvi. Jas privaloma dėvėti koridoriuose, kitose
bendrosiose gimnazijos erdvėse.
1.6. Mokinių tėvai gimnazijos uždarose erdvėse privalo dėvėti kaukę;
1.7. Sudarytos sąlygos visiems matuoti(s) kūno temperatūrą atvykus į gimnaziją, nusiplauti
ar dezinfekuoti rankas (įvairiose vietose yra skysto muilo, rankų dezinfekcijos priemonių);
1.8. Periodiškai vėdinamos patalpos.
2. Ugdymo proceso įgyvendinimas 2020–2021 m. m.:
2.1. Mokinių įėjimui į gimnaziją paskirti du įėjimai ir išėjimai (skirtingiems srautams);
2.2. Vienos klasės mokiniams ugdymas visą dieną organizuojamas toje pačioje patalpoje,
išskyrus pamokas, kurioms reikalinga tam tikra įranga bei priemonės. Kiekvienai klasei skirtas
atskiras kabinetas:
1–4 klasių mokinių klasės II aukšte.
5 kl. – istorijos kabinetas, nr. 8
6 kl. – geografijos kabinetas, nr. 23
7 kl. – biologijos kabinetas, nr. 10
8 kl. – matematikos kabinetas, nr. 18
I kl. – chemijos kabinetas, nr. 4
II kl. – matematikos kabinetas, nr. 22
III kl. – lietuvių k. kabinetas, nr. 17
IV kl. – lietuvių k. kabinetas, nr. 16
2.3. Mokinių srautų judėjimas nurodytas rodyklėmis;
2.4. Rekomenduojama pagal galimybes įvairių dalykų pamokas organizuoti lauke;
2.5. Skirtingų dalykų mokytojai po savo pamokos išvėdina klasę, dezinfekuoja mokytojo
darbo vietą.
2.6. Dalykinių kabinetų (informacinių technologijų, fizikos ir kt.) mokinių darbo vietos
dezinfekuojamos keičiantis klasei. Sporto salės liečiami paviršiai ir inventorius dezinfekuojami po
kiekvienos pamokos.

2.7. Pertraukų metu mokiniai laikosi mokinio elgesio taisyklių, srautų judėjimo krypčių,
išeina iš mokymo patalpų tik į prie savo klasės esantį fojė ar į lauką;
2.8. 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;
2.9. Kiekvienas kabinetas aprūpintas dezinfekcinėmis priemonėmis.
3. Mokinių maitinimas:
3.1. Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. Kartu pietauja tik to
paties srauto mokiniai;
3.2. Maitinimas valgykloje organizuojamas klasėms (srautams) pagal nurodytą laiką;
3.3. Iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba
valgykloje, pietaujant tos klasės ar to srauto mokiniams;
3.4. Prieš valgydami (tiek klasėse, tiek valgykloje) mokiniai privalo gerai nusiplauti
rankas;
4. Mokinių vežiojimas:
4.1. Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš jos mokykliniu autobusu, privalo dėvėti
kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga
lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
4.2. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai, ir kiti dažnai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
4.3. Mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos
reikalavimų, taikomų keleiviams.
5. Įtarus susirgimo atvejį, jei mokiniui pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant izoliuojamas (26 kabinete), rekomenduojama jam
užsidėti burną ir nosį dengiančią kaukę, Visuomenės sveikatos specialistas pamatuoja mokinio
temperatūrą, vizualiai įvertina sveikatos būklę, apie tai informuojami tėvai.
6. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų požymiai, turi nedelsiant palikti gimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijos
karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
7. Jei gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gauna informaciją apie jam nustatytą
CIVID-19 ligą, apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos.
8. Gimnazija, gavusi pranešimą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar padalinio
savivaldybėje apie mokiniui ar darbuotojui nustatytą infekciją, bendradarbiauja ir vykdo sveikatos
specialistų rekomendacijas.
_________________________

