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JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS  

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINTŲ UŽSIKRĖTIMO 

VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ GIMNAZIJOJE, PLANAS 

Eil. 

Nr. 
PRIEMONĖS ELGESYS ATSAKINGI VYKDYTOJAI 

1. Sudaryta COVID-19 situacijų 

valdymo grupė 

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę. 

Gimnazijoje nustačius mokinio ar darbuotojo užsikrėtimą 

koronaviruso infekcija, susirinkimus organizuoti kartą per dieną 

(gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu) 

COVID-19 situacijos valdymo grupė 

2.  KAI MOKINIUI AR 

DARBUOTOJUI PAKILO 

TEMPERATŪRA ar pasireiškė 

užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai 

Mokiniui ar darbuotojui pasireiškus užkrečiamosioms ligoms 

būdingiems simptomams,  asmuo izoliuojamas  gimnazijos 

visuomenės  priežiūros specialistės kabinete, informuojami tėvai. 

Darbuotojai ir mokiniai nukreipiami į sveikatos priežiūros 

įstaigas. 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

3.  POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS DARBUOTOJAMS ATSAKINGI VYKDYTOJAI 

3.1.  KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ 

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų grįžusiais 

/atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi. kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, tačiau 

simptomai jam nepasireiškė) 

Saviizoliacija (nurodytas (pagal galiojančią tvarką) parų 

laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo paveiktoje teritorijoje arba 

galimo kontakto su užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su 

gimnazijos vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, dėl 

darbo nuotoliniu būdu, nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba 

kitų priemonių vykdymo. 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Identas Adomaitis, tel. +37069801467 

 

3.2. KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų grįžusiais 

/atvykstančiais asmenimis arba 

1. Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso simptomus 

informuoja gimnazijos direktorių arba kitą atsakingą asmenį 

telefonu. 

2. Saviizoliacija (nurodytas (pagal galiojančią tvarką) (parų 

laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo paveiktoje teritorijoje arba 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Identas Adomaitis, tel. +37069801467 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 
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bendravo su žmogumi, kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, ir simptomai 

jam pasireiškė) 

galimo kontakto su užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su 

įstaigos vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, dėl 

darbo nuotoliniu būdu, nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba 

kitų priemonių vykdymo. 

3.3. Simptomai pasireiškė gimnazijoje 

dirbančiam asmeniui namie 

1. Darbuotojas informuoja NVSC ir toliau vykdo jų nurodymus. 

2. Informuoja gimnazijos direktorių arba atsakingą asmenį, kuris 

informuoja darbuotojus kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu 

savarankiškai susisiekti su NVSC ir izoliuotis namuose. 

3. Nurodo už patalpų valymą atsakingam asmeniui papildomai 

išvalyti ir išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, kuriuose prieš tai 

lankėsi ir dirbo darbuotojas. 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Identas Adomaitis, tel. +37069801467 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

3.4.  Simptomai pasireiškė asmeniui esant 

darbe 

1.  Paduodama darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms 

ligoms būdingi simptomai, medicininę kaukę (jei buvo dėvima, 

turi būti pakeista į naują). 

2. Nurodo darbuotojui susisiekti su šeimos gydytoja ir apleisti 

gimnazijos patalpas ir  vykti į izoliavimo vietą namuose ar kitoje 

gyvenamojoje vietoje. Užtikrinti, kad darbuotojas į izoliavimo 

vietą nevyktų visuomeniniu transportu 

3. Nedelsdamas įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį 

papildomai išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti  su autorizuotais 

biocidais pagal gamintojo instrukcijas  gimnazijos patalpas 

(valytojas privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, 

vienkartines pirštines). 

4. Informuoja visus darbuotojus papildomai pasirūpinti asmens 

higiena (plauti rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, 

dezinfekuoti rankas). 

5. Surenkama informacija ar nepasireiškė panašūs požymiai 

kitiems mokiniams, darbuotojams. 

6. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija patvirtintas, 

stabdo gimnazijos darbą, uždaro patalpas, remdamasis NVSC ar 

SAM nurodymais. 

7. Gimnazija veiklą tęsia tik gavusi SAM, NVSC leidimą. 

Rita Milenčienė , tel. +37068256705 

Identas Adomaitis, tel. +37069801467 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

4. POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS MOKINIAMS ATSAKINGAS ASMUO 

4.1.  KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ 

Saviizoliacija (nurodytas (pagal galiojančią tvarką) parų 

laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo paveiktoje teritorijoje arba 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 
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(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su 

žmogumi, kuriam buvo įtariama 

arba patvirtinta koronaviruso 

infekcija, tačiau simptomai jam 

nepasireiškė) 

galimo kontakto su užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su 

gimnazijos vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, dėl 

savarankiško mokymosi nuotoliniu būdu. 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

4.2. KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų grįžusiais 

/atvykstančiais asmenimis arba 

bendravo su žmogumi, kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, ir simptomai 

jam pasireiškė) 

1. Mokinio tėvai apie pasireiškusius koronaviruso simptomus 

informuoja gimnazijos direktorių arba kitą atsakingą asmenį 

telefonu. 

2. Saviizoliacija ((nurodytas (pagal galiojančią tvarką) parų 

laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo paveiktoje teritorijoje arba 

galimo kontakto su užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su 

gimnazijos vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, dėl 

savarankiško mokymosi nuotoliniu būdu. 

3. Informuoti didelę riziką sąlytį* turėjusius asmenis, kad 

izoliuotųsi. 

4. Sudaryti sąrašus: sąlytį turėjusių asmenų ir vietų, kuriose 

lankėsi. 

5. Laukti NVSC specialistų skambučio. Jei jie nesusisiekia per 24 

val., pildyti sąlytį turėjusiems asmenims skirtą anketą, esančią 

NVSC interneto svetainėje. https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-

asmenu-anketa  

6. Pateikti prašomą informaciją NVSC specialistams. Pranešti, jei 

neturi tinkamų sąlygų izoliuotis. 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

4.3.  Simptomai pasireiškė 

besimokančiam asmeniui namie 

1. Mokinio tėvai informuoja klasės vadovą, šis atsakingą asmenį. 

2. Atsakingas asmuo įpareigoja už patalpų valymą atsakingą 

asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti gimnazijos 

patalpas, kuriose lankėsi mokinys (valytojas privalo naudoti AAP 

– respiratorių, akinius, vienkartines pirštines). 

3. Mokinio tėvai nuolat informuoja apie situacijos pasikeitimą. 

4. Pasitvirtinus koronaviruso atvejui Informuoja NVSC ir vykdo 

nurodymus. 

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
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4.4. Simptomai pasireiškė mokiniui esant 

gimnazijoje 
 

1. Dalyko mokytojas informuoja mokinio tėvus, gimnazijos 

direktorių arba kitą atsakingą asmenį. 

2. Laikosi 2 metrų atstumo. 

3. Mokinys yra izoliuojamas VSB darbuotojo kabinete iki atvyks 

tėvai.  Paduodama medicininė kaukė. Prieš tai turi būti atlikta 

rankų higienos procedūra. 

4. Informuoji mokinio tėvai ir pakviečiami  atvykti pasiimti 

mokinį ir nedelsiant  siūloma vykti į izoliavimo vietą namuose ar 

kitoje gyvenamojoje vietoje. Įpareigoja tėvus kreiptis į šeimos 

gydytoją ir informuoti apie esamą situaciją. 

5. Paklausiama  mokinio, ar jo aplinkoje nėra sergančiųjų  

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar keliavusių užsienyje.  

6. Nedelsdamas įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį 

papildomai išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti gimnazijos patalpas 

autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas, kuriose 

lankėsi mokinys (valytojas privalo naudoti AAP – respiratorių, 

akinius, vienkartines pirštines). 

7. Surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems 

mokiniams, darbuotojams. 

8. Pasitvirtinus koronaviruso atvejui, informuoja NVSC ir vykdo 

nurodymus.  

Rita Milenčienė, tel. +37068256705 

Irena Malinauskienė, tel. +37061229859 

Diana Vaičiulienė, tel. +37061407098 

Identas Adomaitis, tel. +37069801467 

 

1.  GIMNAZIJOS  darbuotojas ar 

mokinys susirgo COVID-19 liga 

1. Darbuotojas  ar mokinys turi likti namuose (izoliuotis), 

bendrauti su savo šeimos gydytoju ir klausyti jo rekomendacijų.  

2. Telefonu informuoti atsakingą asmenį gimnazijoje. Galima 

informuoti didelę riziką sąlytį turėjusius asmenis, kad izoliuotųsi. 

3. Sudaryti sąrašus: sąlytį turėjusių asmenų ir vietų, kuriose 

lankėsi. 

4. Laukti NVSC specialistų skambučio. Jei jie nesusisiekia per 24 

val., pildyti sąlytį turėjusiems asmenims skirtą anketą, esančią 

NVSC interneto svetainėje. https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-

asmenu-anketa  

5. Pateikti prašomą informaciją NVSC specialistams. Pranešti, jei 

neturi tinkamų sąlygų izoliuotis. 

 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
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*Sąlytį turėjęs asmuo – 3 dienas iki tol, kol asmeniui, kuriam jau patvirtintas  koronavirusas, pasireiškė simptomai ar paimtas tepinėlis, ir dvi savaites 

po simptomų atsiradimo/ tepinėlio paėmimo bendravęs žmogus. 

  2. Didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju ) turėjusiu laikomas žmogus, kuris: – su užsikrėtusiuoju bendravo mažesniu nei 

2 metrų atstumu ilgiau nei 15 minučių, arba asmuo, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą;-jei žmogus turėjo tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su 

užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais;-buvimas uždaroje patalpoje su COVID-19 liga sergančiu žmogumi ilgiau nei 15 minučių. 

 3. Mažos rizikos sąlytį su užsikrėtusiuoju koronavirusu turėjusiu laikomas žmogus, bendravęs didesniu nei 2 metrų atstumu trumpiau nei 

15 minučių. Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys yra izoliuojami 14 dienų po turėto kontakto. 

 

Veiksmai, jei vienas vaikas iš vienos šeimos ugdymo įstaigoje turėjo sąlytį ir turi brolių ar seserų, kurie lanko tą pačią ugdymo įstaigą. 

Sąlytį turėjusių asmenų kontaktiniai asmenys nekelia rizikos. Šiuo atveju tiesioginį sąlytį turėjęs vaikas turi izoliuotis, o jo broliai, seserys, 

gali eiti įugdymo įstaigą, nes neturi rizikos. Jei sąlytį turėjusiam vaikui būtų nustatyta COVID-19 liga ir jis būtų bendravęs su artimaisiais (broliais, 

seserimis) užkrečiamuoju laikotarpiu, tokiu atveju artimieji turėtų izoliuotis. 

 

________________________ 


