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Nr.

1.

Priemonės

Veiksmai

Sudaryta dėl pagrindinio ir

Valdymo

vidurinio

susirinkimus

ugdymo

Atsakingi
vykdytojai

grupei

eilinius

organizuoti

1

organizavimo būtinų sąlygų,

kartą per savaitę, arba dažniau

paskelbtos COVID19 situacijų

pagal poreikį.

valdymo grupė.

Apsaugoti

Licėjaus

bendruomenę
koronoviruso

nuo
ir

suvaldyti

situaciją, susijusią su COVID19 plitimu, sumažinti riziką ir
kuo veiksmingiau panaudoti
turimas

pajėgas

ir

materialinius

išteklius,

užtikrinant

mokinių,

darbuotojų

saugumą

įstaigos funkcionalumą.

ir

Licėjaus
direktorius

2

VEIKSMŲ PLANAS, KAI

Darbuotojas/kadetas

SIMPTOMAI

savarankiškai

NEPASIREIŠKĖ

(14 dienų nuo paskutinės

(jei

darbuotojas

paveiktose

lankėsi

buvimo

vykdo

saviizoliaciją

viruso

paveiktoje

teritorijose,

teritorijoje dienos), apie tai

turėjo sąlytį su iš paveiktų

informuoja Licėjaus Covid19

teritorijų

situacijų

grįžusiais

atvykstančiais

/

asmenimis

vadovą

valdymų
ir

grupės

suderinęs

su

arba bendravo su žmogumi,

Licėjaus direktore (nuotoliniu

kuriam buvo įtariama arba

būdu),dirba/mokosi

patvirtinta

nuotoliniu būdu ir skambina

infekcija,

koronaviruso
tačiau

jam

simptomai nepasireiškė).

šeimos

gydytojui

nedarbingumo

darbuotojai/kadetai

dėl

pažymėjimo

išdavimo/atleidimo

nuo

Licėjaus lankymo.

VEIKSMŲ PLANAS KAI

Darbuotojas/kadetas

SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ

pasireiškusius

(jei darbuotojas turėjo sąlytį su

simptomus

iš paveiktų teritorijų grįžusiais

kurį

/

asmenimis

grupės narį, ir savo auklėtoją

arba bendravo su žmogumi,

ar tiesioginį vadovą, kuris

kuriam buvo įtariama arba

informuoja

patvirtinta

direktorių.

atvykstančiais

koronaviruso

apie

koronaviruso

informuoja

COVID-19

bet

grupės vadovas,
darbuotojai,
kadetai

valdymo

Licėjaus

infekcija ir jam pasireiškė

Valdymo

grupės

vadovas

simptomai).

informuoja NVSC ir toliau
vykdo jų nurodymus.

COVID-19 valdymo grupės

-Informuoja NVSC ir toliau

Darbuotojai,

veiksmai, jei simptomai

vykdo jų nurodymus.

kadetai, grupės

pasireiškė

-Informuoja
darbuotojus/kadetus,

vadovas

3
darbuotojui/kadetui

esant

namuose

kontaktavusius

su

galimai

simptomus pajutusiu asmeniu
savarankiškai susisiekti telefono
numeriu 1808 su koronoviruso
karštąja linija ir vykdyti jų
nurodymus.
papildomą

-organizuoja

patalpų/klasės, kuriose prieš tai
buvo galimai simptomus pajutęs
išvalymą,

darbuotojas/kadetas,

išvėdinimą bei dezinfekciją.
COVID-19

valdymo

veiksmai,

jei

pasireiškė

grupės -Simptomus

pajutęs

COVID-19 valdymo

simptomai darbuotojas/kadetas

grupė, darbuotojai,

darbuotojui/kadetui izoliuojamas 103 patalpoje;

kadetai

esant Licėjuje

-Informuojama
telefono

trumpuoju

numeriu

1808

koronoviruso karštoji linija ir
vykdomi specialistų nurodymai.
Licėjuje

-Nurodoma
privalomai

2

laikytis

atstumu

visiems

nuo

metrų
kitų

darbuotojų/kadetų;
-

apribojamas

asmenų

vaikščiojimas po Licėjų.
-organizuojamas

papildomas

Licėjaus patalpų išvėdinimas,
išvalymas bei dezinfekavimas.
-Informuojami
esantys

ir

visi

asmenys

buvę

Licėjuje

nedelsiant
pasirūpinti

papildomai
asmens

higiena

(plauti rankas vandeniu ir muilu
mažiausiai

20

sekundžių,

dezinfekuoti rankas).
-Kontroliuoti,

kad

asmenys

neišeitų iš Licėjaus patalpų be

4
kompetentingų

institucijų

nurodymo.
-vykdo
susijusias

kitas

priemones

su

Covid19

prevencija.
COVID19 valdymo grupės

Informuoti NVSC (tel. +370

COVID19 valdymo

veiksmai, kai Licėjaus

618 79984 arba +370 616

grupės vadovas

darbuotojui/kadetui nustatyta

94562) ir vykdyti jų nurodymus.

COVID-19 ligą:
1) nedelsiant sustabdyti ugdymo
procesą Licėjuje;
2) užtikrinti visų galimai
kontaktavusių su sergančiuoju
asmeniu saviizoliaciją;
3) Užtikrinti tolesnį ugdymo
proceso organizavimą nurodytu
būdu;
4) informuoti visus asmenis
galimai kontaktavusius su
sergančiuoju, kad jiems nesant
galimybės dirbti/mokytis
nuotoliniu būdu, jie privalo
kreiptis į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą su prašymu
išduoti nedarbingumo
pažymėjimą/atleidimą nuo
ugdymo;
5) informuoti visus asmenis
galimai kontaktavusius su
sergančiuoju, kad jiems privalu
paskambinti ir vykdyti
koronoviruso karštosios linijos
1808 nurodymus;
6) nurodyti, kad Licėjaus
struktūriniuose padaliniuose
būtų atitinkamai pildomi darbo

5
laiko apskaitos žiniaraščiai;
7) organizuoti Licėjaus patalpų
dezinfekciją, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos
rekomendacijomis „Dėl
aplinkos valymo ir
dezinfekcijos, esant nepalankiai
COVID-19 situacijai“;
8) Licėjaus patalpų
dezinfekavimo metu
darbuotojams, neturėjusiems
kontakto su asmeniu, kuriam
nustatyta COVID-19 liga,
skelbti prastovą, vadovaujantis
Darbo kodekso 47 ir 49
straipsnių nuostatomis;
9) Darbus atnaujinti praėjus
privalomam minimaliam
dezinfekcijai naudotų medžiagų
veikimo ir pasišalinimo iš
aplinkos laikui;
10) įgyvendinus organizacines,
įdiegus kolektyvines bei
aprūpinus asmeninėmis
apsaugos priemonėmis į darbo
vietas leisti sugrįžti bei darbus
atnaujinti tik tiems
darbuotojams, kurie neturėjo
kontakto su darbuotoju/kadetu,
kuriam nustatyta COVID-19
liga.

