PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI 2020-2021 M. M. TAIKYMO
PANEVĖŽIO 5-OJOJE GIMNAZIJOJE
2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-137
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471
„Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo
vietoms būtinų sąlygų“ 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1942 nauja redakcija, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimais 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo
būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1885 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“,
1. N u s t a t a u šias būtinas sąlygas, organizuojant ugdymo procesą 2020-2021 m. m.
Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje (toliau – gimnazijoje) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:
1.1. į gimnaziją, mokiniai, darbuotojai ir lankytojai įleidžiami pro keturis įėjimus: pro
pagrindinį įėjimą (iš Danutės gatvės), pro vidurinį įėjimą (iš Danutės gatvės), pro įėjimą iš kiemo pusės
(iš Varnaičių gatvės) ir pro įėjimą į gimnazijos kieme esantį pastatą (iš Varnaičių gatvės);
1.2. prie kiekvieno įėjimo į gimnaziją pateikiama informacija apie reikalavimą dėvėti
apsaugines veido kaukes gimnazijos patalpose ir apie asmens higienos laikymosi būtinybę;
1.3 mokiniai, darbuotojai ir lankytojai į gimnaziją įleidžiami tik su apsaugine veido kauke,
kurią privalo dėvėti visose bendro naudojimo patalpose (išskyrus kabinetus pamokų metu);
1.4. draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ⁰C ir
daugiau) ir/arba turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir kuriems privaloma izoliacija;
1.5. mokiniui, darbuotojui pasireiškus sveikatos būklės pablogėjimui gimnazijoje taikomos šios
priemonės:
1.5.1. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 ⁰C ir daugiau) ar
turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), vyksta į gimnazijos sveikatos kabinetą. Įvertinama jo bendra sveikatos būklė ir

atliekami tolimesni veiksmai, vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. patvirtintu
įsakymu Nr. V-134 „Dėl visuomenės sveikatos specialisto veiksmų, teikiant pirmąją pagalbą, tvarkos
tvirtinimo“;
1.5.2 darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 ⁰C ir daugiau) ar turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso
linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
1.5.3. gavus informaciją apie mokiniui ar darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso
infekciją) ar kontaktavus su koronoviru užsikrėtusiais asmenimis, gimnazijos direktorius nedelsiant
informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
bendradarbiauja nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taiko izoliaciją, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo nustatyta tvarka, organizuoja patalpų dezinfekavimą;
1.6. užtikrinami mokinių, darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimai:
1.6.1. užtikrinama, kad gimnazijos patalpose mokiniai, darbuotojai ir lankytojai nesibūriuotų ir
išlaikytų saugų rekomenduojamą atstumą (ne mažiaus kaip 1 metras), ribojamas fizinis kontaktas tarp
darbuotojų ir mokinių. Jei jis yra būtinas, tai trunka ne ilgiau kaip 15 min.;
1.6.2. užtikrinama, kad pasitarimų, renginių metu būtų išlaikomas saugus atstumas ir dėvimos
veido apsaugos kaukės;
1.7. sudarytos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai bei patalpų dezinfekcijai.
Kiekviename kabinete yra rankų ir paviršių dezinfekavimo skysčiai su užrašais;
1.7.1. gimnazijos patalpose yra dezinfekcinių skysčių prie kiekvieno įėjimo matomoje vietoje;
1.7.2 kabinetai vėdinami pertraukų metu, mokiniai per pertraukas privalo išeiti iš kabinetų
dėvėdami apsaugines veido kaukes. Koridoriai ir kitos bendro naudojimo patapos yra vėdinamos ne
rečiau kaip 1 kartą per valandą;
1.7.3 keičiantis mokinių srautams, mokytojas ir mokiniai prieš pradėdami pamoką kabinete
dezinfekuoja stalviršius ir kompiuterių klaviatūras;
1.7.4. valytojos po keturių pamokų atlieka paviršių dezinfekciją kabinetuose. Tuo metu
kabinetai paliekami atrakinti. Mokiniai privalo išeiti iš kabinetų, nusiimti savo daiktus nuo suolų;
1.7.5. po pamokų valytojos atlieka patalpų valymą ir dezinfekavimą, vadovaujantis
Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir ne sveikatos priežiūros patalpose;
1.7.6. valytojos penktos pamokos metu dezinfekuoja stalviršius ir klaviatūras mokytojų
kambaryje. Tuo metu mokytojai nuo stalų nusiima visas priemones;
1.7.7. fizinio ugdymo, IT, technologijų mokytojai priemones valosi patys po kiekvieno
panaudojimo;
1.7.8. mokiniai, atlikdami praktinius darbus gamtos mokslų kabinetuose, dėvi vienkartines
pirštines. Mokytojai po kiekvieno panaudojimo priemones nusivalo patys;
1.7.9 dalykų mokytojai metodinę medžiagą, jei ja naudojasi daugiau mokinių, nusivalo patys;
1.7.10. bibliotekos ir daugiafunkcio centro higiena rūpinasi bibliotekininkai ir centre dirbanti
neformaliojo švietimo pedagogė (valo stalviršius, klaviatūras, priemones), dirbdami mokiniai dėvi
kaukes;

1.7.11. siekdami valdyti srautus fizinio ugdymo mokytojai organizuoja mergaičių ir berniukų
persirengimą šiose patalpose: mergaitės persirengia mergaičių persirengimo kambaryje ir treniruoklių
salėje, berniukai persirengia berniukų persirengimo kambaryje ir sporto salėje;
1.8. mokinių maitinimas organizuojamas laikantis šių reikalavimų:
1.8.1. mokiniai pietauja valgykloje pagal patvirtintą tvarką (gimnazijos direktoriaus 2020-08-31
įsakymas Nr. V-133 );
1.8.2. į valgyklą įleidžiami visų klasių mokiniai per pertraukas po 1, 2, 5, 6, 7 pamokų ir /arba
laisvų pamokų metu;
1.8.3. valgykloje lankytojai nusiplauna ir dezinfekuoja rankas, laikosi saugaus atstumo ir
nuorodų, stovėdami eilėje, dėvi apsaugines veido kaukes ir, imdami stalo įrankius, naudojasi
vienkartinėmis pirštinėmis;
1.8.4. mokiniai atsineštą maistą valgo valgykloje. Koridoriuose ir bendro naudojimosi patalpose
valgyti draudžiama;
1.9. esant poreikiui įvedamas mokytojų budėjimas gimnazijoje.
2. Į p a r e i g o j u klasių vadovus informuoti mokinius ir jų tėvus apie valdymo priemonių
taikymą gimnazijoje 2020-2021 m. m.
3. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją ugdymui ANTANĄ KUMŽĄ ir direktoriaus
pavaduotoją ūkio reikalams VALENTĄ AUKŠTAKOJĮ atsakingais už darbuotojų saugumą ir higienos
priemonių taikymo kontrolę.
4. Į p a r e i g o j u raštinės vedėją JANINĄ JASELIENĘ supažindinti darbuotojus persiunčiant
šį įsakymą į darbuotojų el. paštus arba, neturint el. pašto, darbuotoją supažindinti pasirašant. Įsakymą
talpinti gimnazijos svetainėje.
5. P a v e d u šio įsakymo kontrolę sau.
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