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PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 

COVID-19 PREVENCIJOS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio muzikos mokyklos (toliau – Mokyklos) COVID-19 prevencijos mokykloje tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487, remiantis 

2018 metų kovo 8 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-229 

,,Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose“. 

2. Aprašas nustato būtinus Mokyklos bendruomenės veiksmus, siekiant užkirsti kelią 

koronavirusinės infekcijos COVID-19 plitimui Mokykloje.  

 

II. SKYRIUS 

ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ TVARKA 

3. Prie įėjimo į Mokyklą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi 

būti pateikta informacija apie: 

3.1. ribojamą pašalinių asmenų patekimą į mokyklą. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į 

Mokyklą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi/pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo 

proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas; 

3.2. asmenys atvykę į Mokyklą, privalo registruotis žurnale pas budintį; 

3.3. nevykstant ugdymo procesui, jei įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti 

užtikrinama, kad jos būtų išvėdintos ir išvalytos prieš prasidedant ugdymo procesui. 

12. Veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti pateikta 

informacija apie: 

12.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

12.2. draudimą, veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

12.3. vaikų sveikatos būklė turi būti stebima (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą). 

Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę 

informuoti tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko, 

rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų. 



13. Turi būti stebima darbuotojų sveikata: 

13.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą; 

13.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi nedelsiant apleisti Mokyklos patalpas. Darbuotojui 

rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

13.3. jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 

asmenis ir jiems taikant izoliaciją; 

13.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus 

darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

14. Informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų. 

 

III. SKYRIUS 

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKA 

15. Mokykloje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiamas skystas muilas, dezinfekcinis rankų skystis, 

vienkartiniai rankšluosčiai). 

16. Mokymosi vykdymo vietas įrengti taip, kad tarp jose sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne 

mažesnis kaip 1 m atstumas.  

17. Neišlaikant atstumo, rekomenduoti mokiniams, pamokų, užsiėmimų metu, dėvėti kaukes ar veidą 

dengiančias priemones. 

18. Mokyklos mokiniai privalo dėvėti kaukes ar veidą dengiančias priemones bendrose uždarose 

patalpose (koridoriuose, bibliotekoje, koncertų salėje ir pan.). Pamokų metu kaukių dėvėjimas yra 

rekomenduotinas. Kaukes leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Mokinių tėvai (rūpintojai, 

globėjai) privalo informuoti apie vaiko sveikatos problemas specialybės mokytoją. 

19. Kaukių dėvėti nereikia mokymosi dalyviams iki septynerių metų. 

20. Už mokinių aprūpinimą apsaugos priemonėmis atsako mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

21. Už mokyklos darbuotojų aprūpinimą apsaugos priemonėmis atsako direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui. 

22.  Užtikrinti, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais (sargas, elektrikas, ir pan.). 

23. Sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos reikalavimų. 

24. Užtikrinti kuo dažnesnį Mokyklos patalpų vėdinimą. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių 

ugdymas turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 



25.  Užtikrinti, kad darbuotojai paslaugas teiktų tik dėvėdami apsaugines kaukes arba apsaugines 

veido priemones. 

 

IV. SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

26. Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo(si) procesas turi būti vykdomos laikantis grupių 

izoliacijos principo: užtikrinama, kad programų dalyviai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, kad 

būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. 

27. Mokyklos renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). 

28. Mokiniams, kurie jaučia peršalimo simptomus, sudaryti galimybę dalyvauti ugdyme nuotoliniu 

būdu, gauti konsultacijas, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis jų kontaktas su kitais asmenimis. 

 

V. SKYRIUS 

PATALPŲ VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR VĖDINIMO TVARKA 

29. Patalpos, kuriose vykdomos veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip du kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptų turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir 

pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno 

naudojimo. 

30. Mokyklos uždarose patalpose (koridoriuose, tualetuose, klasėse, mokytojų kambaryje) 

privalo būti pakankamas kiekis rankų dezinfekcijos priemonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovo 

sprendimais nustatytų reikalavimų. 

31. Mokyklos patalpos privalo būti valomos ir dezinfekuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI. SKYRIUS 

VEIKSMAI, KAI ASMENIUI PASIREIŠKIA KARŠČIAVIMAS, VIRŠUTINIŲ 

KVĖPAVIMO TAKŲ LIGŲ AR KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ POŽYMIAI 

32. Mokytojams pastebėjus, kad vaikas karščiuoja (37,30 C ir daugiau), sloguoja, kosėja, 

pasunkėjo jo kvėpavimas ar pasireiškė kiti negalavimai, mokytojai ar programų organizatoriai 

privalo nedelsiant į tai reaguoti ir apie tai informuoti vaiko tėvus ir administraciją. 

33. Mokyklos darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų lygų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga 



kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Mokyklos patalpas ir kreiptis 

konsultacijai karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl 

tolimesnių veiksmų. 

 

VII. SKYRIUS 

VEIKSMAI, KAI ASMENIUI PATVIRTINTA KORONAVIRUSINĖ COVID-19 

INFEKCIJA 

34. Jei Mokyklos mokiniui ar jo šeimos nariui nustatyta koronavirusinė COVID-19 

infekcija, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsiant privalo informuoti specialybės mokytoją. 

Specialybės mokytojas apie susidariusią situaciją informuoja Mokyklos direktorių. Mokyklos 

direktorius priima būtinus sprendimus susidariusiai situacijai spręsti ir nedelsiant informuoja 

Mokyklos bendruomenę. 

35. Jei Mokyklos darbuotojui ar jo šeimos nariui nustatyta koronavirusinė COVID-19 

infekcija, jis nedelsiant privalo informuoti savo tiesioginį vadovą. Tiesioginis vadovas apie 

susidariusią situaciją informuoja Mokyklos direktorių. Mokyklos direktorius priima būtinus 

sprendimus susidariusiai situacijai spręsti ir nedelsiant informuoja Mokyklos bendruomenę. 

36. Jeigu Mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsiant privalo informuoti 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusiais asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

 

VIII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Specialybių mokytojai privalo supažindinti mokinius su šio Aprašo reikalavimais. 

38. Direktoriaus pavaduotojai privalo supažindinti darbuotojus su šio Aprašo reikalavimais. 

39. Elektroninio dienyno administratorius privalo informuoti visą Mokyklos bendruomenę 

elektroninio dienyno pranešimų siuntimo priemonėmis apie šio Aprašo reikalavimus. 

40. Mokyklos pirmo aukšto fojė turi būti pakabinta informacija apie būtinybę laikytis 

kosėjimo/čiaudėjimo etiketo, apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes ar kitas veidą dengiančias 

priemones, draudimą atvykti į Mokyklą karščiuojantiems ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Už 

informacijos paskelbimą atsako direktoriaus pavaduotojai. 

41. Kai šio Aprašo reikalavimų nesilaiko Mokyklos darbuotojas, toks elgesys laikomas 

šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, kas gali užtraukti drausminę atsakomybę. 



42. Kai šio Aprašo reikalavimų nesilaiko Mokyklos mokinys, toks jo elgesys vertinamas 

kaip mokinio elgesio taisyklių pažeidimas. 

43. Būtinas visos Mokyklos bendruomenės (mokinių, tėvų, darbuotojų) tarpusavio 

bendradarbiavimas ir prevencinių priemonių laikymasis. 

44. Mokyklos vaidmuo užtikrinti tinkamą ugdymo organizavimą, patalpų vėdinimą, 

valymą, sąlygas rankų higienai, teikti reikiamą informaciją. 

45. Tėvų vaidmuo stebėti savo vaiko sveikatą, pasireiškus simptomus neleisti vaiko į 

mokyklą, vadovautis mokyklos informacija ir laikytis jos nurodymų, ugdyti vaikų higienos įpročius, 

priminti vaikams, kad negalima stigmatizuoti simptomus jaučiančių asmenų. 

46. Vaikų vaidmuo laikytis higienos reikalavimų, skatinti bendraamžius laikytis higienos 

reikalavimų, laikytis ugdymo įstaigos nurodymų, nestigmatizuoti simptomus jaučiančių 

bendraamžių. 

47. Šis Aprašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo sprendimus. 

48. Apie Aprašo pakeitimus nedelsiant yra informuojama visa Mokyklos bendruomenė. 

 

____________________________ 

 


