
Mieli mokiniai ir tėveliai, 

 

siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso plitimo,  rekomenduojame: 

• visi darbuotojai, įskaitant pedagogus, bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, mokytojų 

kambaryje, renginiuose), kai nuo mokinių ar renginio dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti 

veido kaukes, respiratorius ar kitas apsaugines priemones; 

• skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų bus ribojamas 

maksimaliai: 

- pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas besimokančių 

mokinių kontaktas; 

-vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (skirtingi 

mokytojai atvyksta  į klasei priskirtą patalpą; mokiniai neina  į kabinetą  pas mokytoją); ši nuostata negalios 

fizinio lavinimo pamokoms, informacinių technologijų, gamtos mokslų laboratorinių darbų metu; 

-specializuoti kabinetai (informacinių technologijų, gamtos mokslų laboratorija, sporto salė bei kabinetai, 

kuriuose dėl darbo organizavimo tektų pasikeisti mokiniams, po kiekvienos pamokos pertraukų metu bus 

valomi ir vėdinami; 

- siekiant atskirti skirtingose klasėse ugdomų mokinių srautus, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš mokyklos, 

naudojasi bendromis patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo, koreguojamas mokyklos darbo laikas; 

 -siekiant maksimalaus mokinių saugumo,  pamokos skirtingų srautų mokiniams  pradedamos skirtingu laiku; 

mokyklos patalpose parengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis;   

-mokykloje nurodytu laiku veiks 3 skirtingi įėjimai/ išėjimai (3 klasei; darželiui 1,2,4 klasėms; 5-8 klasėms) 

       - koreguojamas skirtingų srautų pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikai; 

- koreguojamas pertraukų, kurių metu valgoma, laikas; po kiekvieno srauto valgymo   patalpa išvėdinama 

ir išvaloma;  

       -klasių patalpos vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu; dažnai liečiami 

paviršiai valomi 2 kartus per dieną; 

-rekomenduojama maksimaliai išnaudoti galimybę pamokas ir kt. veiklas organizuoti lauke; 

-švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios 

klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpas bus išvėdinamos, nuvalomi ir dezinfekuojami dažnai 

liečiami paviršiai; 

-uždarose erdvėse renginiai vyks laikantis srautų  izoliavimo principo, tarp dalyvių    išlaikant ne 

mažesnį kaip 1 metro atstumą; 

- jei mokiniui ar darbuotojui ugdymo proceso metu pareikš karščiavimas (37,3 °C ir  daugiau) ar užkrečiamųjų 

ligų požymiai, jis nedelsiant privalo palikti patalpas, mokykla praneša, o tėvai konsultuojasi karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808;  

-tokiu atveju, jei mokiniui, darbuotojui ar mokytojui bus nustatyta teigiama COVID-19 diagnozė, nedelsiant 

pranešti klasės vadovui arba direktoriaus pavaduotojui;  

-mokyklos valgykloje bus skirtos atskiros erdvės skirtingų srautų mokiniams; 

-valgykloje griežtai nurodytu laiku  kartu pietaus tik skirtingų srautų mokiniai, atsižvelgiant į   naudojimąsi 

bendra koridoriaus erdve.    

Visi mokyklos lankytojai į mokyklą galės būti priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu. 

Besikeičiant koronaviruso COVID-19 situacijai, atitinkamai bus koreguojamos ir prevencijos valdymo gairės. 

 

                                                                                 Mokyklos direktorė prof.dr. Dalia Kiliuvienė 


