
PATVIRTINTA 

Prienų r. Pakuonio pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 2020-09-04 

įsakymu Nr. (1.3)V1-128 

 

 

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI 

PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 

ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės Elgesys Atsakingi 

vykdytojai 

1.  Sudaryta  

(COVID-19) situacijų 

valdymo grupė 

(administracija: 

direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, socialinė 

pedagogė, raštvedė, 

ūkvedys). 

Mokykloje nustačius darbuotojo, mokytojo ar 

mokinio užsikrėtimą koronaviruso infekcija, 

susirinkimus numatyta organizuoti 1 kartą per 

dieną (susirinkimas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu, naudojant išmaniąsias 

technologijas). 

COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 

2.  VEIKSMŲ PLANAS: 

2.1.  KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ (jei 

darbuotojas/mokytojas 

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) 

Darbuotojas/mokytojas, saviizoliacijos 

laikotarpiui (14 dienų nuo paskutinės buvimo 

viruso paveiktoje teritorijoje dienos arba nuo 

kontakto su sergančiu asmeniu), suderinęs su 

mokyklos direktoriumi (nuotoliniu būdu), gali 

dirbti nuotoliniu būdu arba skambinti šeimos 

gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo 

išdavimo arba pasiimti kasmetines arba 

neapmokamas atostogas saviizoliacijos 

laikotarpiu. 

Saviizoliacijos atmintinė: 

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/asmens-turejusio-

salyti-atmintine 

Visi 

darbuotojai 

2.2.  KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ (jei 

darbuotojas/mokytojas 

turėjo sąlytį su 

iš paveiktų teritorijų 

grįžusiais / 

atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo 

su žmogumi, kuriam 

buvo įtariama arba 

patvirtinta koronaviruso 

Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso 

simptomus informuoja ekstremalių situacijų 

(Covid-19) situacijų valdymo vadovą, mokyklos 

direktorę Audronę Vaicekauskienę, tel.: mokyklos 

831943392,   mob. 868786391 

Direktorius 



infekcija ir jam 

pasireiškė simptomai). 

2.3.  KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ (jei 

mokinys 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). 

Mokinys, saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų 

nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje 

teritorijoje dienos arba nuo kontakto su sergančiu 

asmeniu), suderinęs su klasės vadovu (nuotoliniu 

būdu), mokosi nuotoliniu būdu saviizoliacijos 

laikotarpiu. Klasės vadovas informuoja 

direktoriaus pavaduotoją. 

Saviizoliacijos atmintinė: 

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/asmens-turejusio-

salyti-atmintine 

Visi 

mokiniai 

2.4. KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ (jei 

mokinys turėjo sąlytį su 

iš paveiktų teritorijų 

grįžusiais/ atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo 

su žmogumi, kuriam 

buvo įtariama arba 

patvirtinta koronaviruso 

infekcija ir jam 

pasireiškė simptomai). 

Mokinys arba jo tėvai apie pasireiškusius 

koronaviruso simptomus informuoja klasės 

vadovą, šis Covid-19 situacijų valdymo vadovą, 

mokyklos direktorę Audronę Vaicekauskienę, tel. 

mokyklos 831943392,   mob. 868786391 

Direktorius 

3.  COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VADOVO VEIKSMAI, JEI: 

3.1.  Simptomai pasireiškė 

darbuotojui/mokytojui 

esant namuose: 

1. Nurodo kreiptis į šeimos gydytoją. 

2. Nurodo už komunikaciją atsakingam grupės 

nariui (raštvedei arba soc. pedagogui) informuoti 

darbuotojus, kontaktavusius su užsikrėtusiu 

asmeniu savarankiškai susisiekti su NVSC ir 

izoliuotis namuose. 

3. Nurodo už patalpų valymą atsakingam asmeniui 

(pavaduotojui ūkio reikalams) papildomai išvalyti 

ir išvėdinti (ne trumpiau 15 min.), bei dezinfekuoti 

patalpas, kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi 

darbuotojas. 

4. Gavus informaciją iš darbuotojo apie teigiamą 

tyrimo rezultatą, informuoja NVSC ir toliau 

vykdo jų nurodymus (tel. 861879984 arba 

861694562). 

5. Nurodo darbuotojui, kad šis privalo likti 

namuose. 

Darbuotojai 

3.2.  Simptomai pasireiškė 

darbuotojui esant darbe: 

1. Jeigu Covid-19 infekcijos simptomus pajuto 

mokyklos darbuotojas, pirmiausia apie tai telefonu 

informuoja mokyklos direktorę (jai nesant – 

direktorės pavaduotoją ugdymui).  

2. Nurodo kreiptis į šeimos gydytoją.  

3. Susirgęs darbuotojas nedelsiant palieka 

švietimo įstaigos patalpas ir kreipiasi 

 



konsultacijos Karštąja linija tel. 1808 arba 

susisiekia su savo šeimos gydytoju. 

4. Nurodo galimai užsikrėtusiam darbuotojui, kad 

šis: 

4.1. laikytųsi 2 metrų atstumu nuo kitų mokyklos 

darbuotojų; 

4.2. nedelsiant izoliuotųsi artimiausioje nuo jo 

darbo vietos tinkamoje patalpoje (mokytojų 

poilsio kambarys), nevaikščiotų po mokyklą, 

lauktų greitosios medicinos pagalbos (jeigu jos 

reikia); 

4.3. nedelsiant pasikeistų medicininę kaukę. 

5. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų 

valymą atsakingą asmenį papildomai 

išvėdinti (ne trumpiau 15 min.), išvalyti bei 

dezinfekuoti mokyklos patalpas (valytojas privalo 

naudoti kaukę ar respiratorių, vienkartines 

pirštines, darbo kostiumą). 

6. Vadovas informuoja visus darbuotojus 

papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti 

rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, 

dezinfekuoti rankas). 

7. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso 

infekcija patvirtintas, stabdo mokyklos darbą, 

uždaro patalpas, remiantis NVSC ar SAM ir 

savivaldybės nurodymais. 

8. Mokykla veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC 

leidimą. 

9. Asmenys, kontaktavę su sergančiu darbuotoju, 

skubiai išsiunčiami saviizoliacijai į namus. 

10. informuoja darbuotoją, kuriam įtariami Covid-

19 simptomai, negali vykti namo visuomeniniu 

transportu. Jeigu darbuotojas neturi galimybės 

saugiai (savo transporto priemone ar 

artimojo/kolegos būti saugiai parvežtas) grįžti 

namo, iki vykimo namo darbuotojas saugiai laukia 

savo darbo kabinete arba mokytojų poilsio 

kambaryje. 

11. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą 

Covid-19 situacijų valdymo grupės narį 

informuoti darbuotojus apie situacijos 

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

3.3.  Simptomai pasireiškė 

mokiniui esant namuose: 

1. Tėvai informuoja klasės vadovą dėl kokių 

priežasčių mokinys nedalyvauja ugdymo procese. 

2. Pasitvirtinus Covid-19 atvejui, tėvai iš karto 

informuoja klasės vadovą, šis COVID-19 situacijų 

valdymo vadovą, mokyklos direktorę Audronę 

Vaicekauskienę, tel. 868786391. 

3. Covid-19 situacijų valdymo grupė: 

3.1. Informuoja NVSC (tel. 861879984 arba 

861694562) arba skambina trumpuoju numeriu 

1808 ir toliau vykdo jų nurodymus. 

 



3.2. Nurodo už komunikaciją atsakingam grupės 

nariams (raštvedei, socialinei pedagogei) 

informuoti darbuotojus ir mokinius, 

kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu ir 

savarankiškai susisiekti su NVSC bei izoliuotis 

namuose. 

4. Nurodo už patalpų valymą atsakingam asmeniui 

papildomai išvalyti ir išvėdinti (ne trumpiau 15 

min.), bei dezinfekuoti patalpas, kuriose prieš tai 

lankėsi ar mokėsi mokinys. 

5. Mokinys privalo likti namuose. 

6. Informuoti įstaigos administraciją, su kuo 

artimiausiu metu bendravo darbo/mokymosi 

vietoje. 

3.4. Simptomai pasireiškė 

mokiniui esant 

mokykloje: 

1. Mokinį, kuriam pasireiškė simptomai, į 

izoliacijos kabinetą (mokytojų poilsio kambarys) 

palydi ugdymo įstaigos darbuotojas, kuriam jis 

pasisakė. 

2. Mokinys laukia atvykstančių tėvų izoliacijos 

kabinete. 

3. Palydėjęs asmuo informuoja Covid-19 situacijų 

valdymo grupės vadovą, mokyklos direktorę 

Audronę Vaicekauskienę, tel. 868786391. 

4. Covid-19 situacijų valdymo grupė: 

4.1. Nedelsiant turi paskambinti tėvams ir 

informuoti, kad kuo greičiau pasiimtų savo vaiką. 

4.2. Nedelsiant įpareigoja už patalpų 

valymą atsakingą asmenį papildomai išvėdinti (ne 

trumpiau 15 min.), išvalyti bei dezinfekuoti 

mokyklos patalpas (valytojas privalo naudoti AAP 

– respiratorių, akinius, vienkartines pirštines, 

darbo kostiumą). 

4.3. Informuoja visus darbuotojus ir mokinius 

papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti 

rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, 

dezinfekuoti rankas). 

4.4. Asmenys, kontaktavę su sergančiu mokiniu, 

skubiai išsiunčiami saviizoliacijai į namus. 

5. Jei mokinio užsikrėtimas koronaviruso infekcija 

patvirtintas:  

5.1. Stabdomas mokyklos darbas, uždaromos 

patalpos, remiantis NVSC ar SAM nurodymais. 

5.2. Mokykla veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC 

leidimą. 

5.3. Įpareigojamas už komunikaciją atsakingas 

Covid-19 situacijų grupės narys informuoti 

darbuotojus apie situacijos pasikeitimus (telefonu, 

el. paštas ar kt.). 

6. Jeigu mokinys pajuto Covid-19 simptomus 

(temperatūra, gerklės perštėjimas, kosulys, 

dusulys), mokytojas, dirbęs su mokiniu, 

pirmiausia informuoja klasės vadovą, jam nesant - 

 



socialinę pedagogę, ji – mokyklos direktorę, jai 

nesant – direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

Su mokiniu komunikavęs asmuo palydi mokinį į 

izoliacijai skirtą patalpą. 

7. Su mokiniu komunikavęs asmuo mokiniui 

paduoda naują veido kaukę, patikrina temperatūrą. 

8. Klasės vadovas, jam nesant – socialinė 

pedagogė susisiekia su tėvais. 

9. Socialinė pedagogė ir/ar klasės vadovas surenka 

informaciją, su kuo bendravo mokinys iki 15 min. 

laikydamasis saugaus atstumo ir su kuo bendravo 

ilgiau nei 15 min. artimai, kuriose klasėse lankėsi, 

kur lankėsi be apsaugos priemonių ir kt. 

4. Bendra informacija 1. Surinkta informacija perduodama mokykloje 

dirbančiai sveikatos priežiūros specialistei ir 

mokyklos administracijai. 

2. Sveikatos priežiūros specialistė (jai nesant, 

mokyklos administracija) bendrauja su NVSC 

specialistais. 

3. Sukviečiamas ekstremalių situacijų valdymo 

grupės pasitarimas, aptariami tolimesni veiksmai. 

4. Mokyklos administracija informuoja visus 

asmenis, turėjusius kontaktą, kad jie turi izoliuotis. 

5. Mokyklos administracija informuoja įstaigos 

darbuotojus apie situaciją. 

6. Direktorė arba direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui apie įtariamą/nustatytą susirgimo atvejį 

informuoja Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją 

arba kitą atsakingą asmenį. 

7. Pasitvirtinus diagnozei, mokykloje atšaukiami 

visi renginiai, koreguojamas ugdymo procesas 

(grupei, klasei, srautui, visoms klasėms). 

8. Izoliacijoje esantys mokiniai toliau ugdomi 

nuotoliniu būdu vadovaujantis „Prienų rajono 

Pakuonio pagrindinės mokyklos ugdymo(si) 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašu“ bei nuolatiniu tvarkaraščiu. 

9. Izoliacijos laikotarpis atskiroms grupėms trunka 

tiek, kiek rekomenduoja NVSC. 

Visi 

darbuotojai 

 


