GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1- 130
Kaunas
Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838
“Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”:
1.

S u d a r a u

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, dėl pagrindinio ir

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, paskelbtos COVID19 situacijų valdymo grupę:
1.1.

Ričardas Žilaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – grupės vadovas;

1.2.

Loreta Vosylė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės narė;

1.3.

Alvidas Bakutis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – grupės narys;

1.4.

Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė – grupės narė;

1.5.

Ignė Ozekauskaitė, medicinos darbuotoja – grupės narė;

1.6.

Vida Gricienė, psichologė – grupės narė;

1.7.

Aleksandras Nemura, komendantas – grupės narys;

1.8.

Simona Jaruševičiūtė, socialinis darbuotojas, auklė – grupės narys;

1.9.

Vita Vitkauskienė, socialinis darbuotojas, auklė – grupės narys;

1.10.

Beata Ivanauskienė, raštinės vedėja – grupės narė.

1. 2.1. N u r o d a u Covid19 situacijų valdymo grupei:
1. 2.2. eilinius susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę, arba dažniau pagal poreikį;
1.2.3. kontroliuoja aprašo „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
užtikrinimo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų Licėjuje tvarka“ patvirtinto 2020 m. rugpjūčio 31
d. įsakymu Nr.1- 130 .
1.2.4. teikti būtiną ir privalomą informaciją licėjaus direktorei ir bendruomenei apie situaciją
licėjuje, susijusią su COVID19.

2.

R e k o m e n d u o j u matuoti darbuotojų/kadetų kūno temperatūrą tik atvykus į

darbą. Darbuotojus/kadetus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), nedelsiant
nušalinti nuo darbo/pamokų;
2.1. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų/kadetų sveikatą;
2.2. informuoti darbuotojus/kadetus, kad jiems turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas 37,3°C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) į Licėjų vykti draudžiama;
2.3. darbe/pamokose pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų
ligų požymių (pvz., 37,3°C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas,
viduriavimas ir pan.), nedelsiant:
2.3.1. nušalinti darbuotoją nuo darbo, pasiūlyti jam konsultuotis Karštąja koronaviruso linija
tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
2.3.2. nušalinti kadetą nuo pamokų, izoliuoti

jį 103 patalpoje bei informuoti jo tėvus

(globėjus), pasiūlyti kadeto tėvams (globėjams) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808
arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
2.4. Licėjui gavus informacija iš darbuotojo/kadeto ar jo tėvų (globėjų) apie nustatytą COVID19 ligą (koronaviruso infekciją), nedelsiant informuoti Nacionalinis visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau NVSC).
2.5. Užtikrinti darbuotojų/kadetų ir lankytojų saugos reikalavimus:
2.5.1. sureguliuoti darbuotojų/kadetų valgymo pertraukų metu laiką, siekiant sumažinti
žmonių, kurie dalijasi valgykla skaičių;
2.5.2. nedirbti ir drausti Licėjuje dirbti/dalyvauti ugdymo procese darbuotojams/kadetams,
kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus/kadetus, kuriems leista
dalyvaujančius ugdymo procese nuotoliniu būdu;
2.5.3. Licėjaus lankytojus prioriteto tvarka aptarnauti nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma,
apriboti vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičių, užtikrinant šias saugos priemones:
2.5.3.1. užtikrinti, kad vienu metu būtų aptarnaujamas tik vienas lankytojas; 2.5.3.2. apriboti
darbuotojų/kadetų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą. Lankytojų
srautą turi reguliuoti Licėjaus budintis.
2.5.3.3. užtikrinti, kad darbuotojai visais atvejais aptarnaujantys Licėjaus lankytojus, ir
lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones). Dirbantys su kadetais dėvi apsaugos priemones jei tarp jų neišlaikomas 2 m. atstumas.
2.6. Sudaryti galimybę tinkamai darbuotojų/kadetų ir lankytojų rankų higienai ir (ar)
dezinfekcijai – prie įėjimų į Licėjų, sanitarinius mazgus ir prie įėjimo į valgyklą matomoje vietoje
pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, ir dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.

2.7. Prie įėjimų į Licėjų pateikti informaciją:
2.7.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę;
2.7.2. kad Licėjuje aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai;
3. Į s a k a u:
3.1. Licėjaus darbuotojams ir pedagogams, bendrose uždarose erdvėse, pedagogams klasėse,
kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo kadetų, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys
pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų
atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar
kitas darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos,
atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą jam būtina pasirinkti kitos asmeninės apsaugos
priemonės.
3.2. Licėjaus Covid19 valdymo grupei:
3.2.1. maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų kadetų fizinius kontaktus tiek pamokų
metu, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) kadetų ugdymo veiklą visą dieną organizuoti
toje pačioje Licėjaus patalpoje (dalyko mokytojai turi atvykti į klasės (grupės srauto) priskirtą patalpą,
o ne kadetai vykti pas mokytoją);
3.2.2. priskirti skirtingoms klasėms skirtingus įėjimus ir išėjimus į Licėjų;
3.2.3. numatyti atskirų srautų judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų),
sanitarinių mazgų maršrutus;
3.2.4. numatyti kadetų judėjimus iki rūbų spintelių, jei įmanoma rūbų spinteles perstatyti tame
pačiame aukšte, kur vyksta pamokos;
3.2.5. paskirti atsakingus asmenis, kurie vykdys Licėjaus klasių vėdinimą per kiekvieną
pertrauką plačiai atidarius langus, bendras patalpas - pamokų metu;
3.2.6. maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke/ lauko
klasėse.
3.3. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valyti
paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
3.4. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai
sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius,
įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį).

3.5. Darbuotojui/kadetui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)
arba darbuotojui iš kito darbuotojo, mokytojui iš kadeto gavus informaciją apie kadetui nustatytą
COVID-19 (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoti Licėjaus direktorę, arba
COVID19 valdymo grupės vadovą Ričardą Žilaitį.

4.

T v i r t i n u:

4.1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Generolo Povilo
Plechavičiaus kadetų Licėjuje tvarkos aprašą.
4.2. Rekomendacijas mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais apie koronovirusą COVID – 19
(pridedama);
4.3.

Rekomendacijas tėvams, kaip bendrauti su mokiniais ir paaugliai apie koronovirusą

COVID – 19 (pridedama);
4.4.

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui ir priemonių bei veiksmų,

patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį, planą (pridedama).
5.

Įpareigoju:

5.3.

Loretą Vosylę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, supažindinti:

5.3.1. licėjaus mokinius, mokinių tėvus ir mokytojus su įsakymu nuotoliniu būdu per el. TaMo
dienyną;
5.3.2. licėjaus bendrabutyje gyvenančių mokinių tėvus (rūpintojus, globėjus) pasirašytinai iki
rugsėjo 1 dienos.
5.4. Klasių vadovus pasirašytinai supažindinti mokinius su „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų Licėjuje tvarkos
aprašu“ iki rugsėjo 1 d. 15 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
atliekanti direktoriaus funkcijas

Ingrida Levickienė

