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ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

KONSULTACIJŲ MOKINIAMS VYKDYMO KARANTINO METU 

TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Konsultacijų teikimas mokiniams karantino metu Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijoje 

organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 

1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dėl 

valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo”, valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 ,,Dėl 

Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo”, 2020 m. gruodžio 16 d.  nutarimu 

Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo paskyrimo, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226  ,,Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”  2.2.9.2  papunkčiu ir atsižvelgus į pasaulio sveikatos 

organizacijos rekomendacijas ,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo „Dėl konsultacijų  baigiamųjų klasių 

mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ patvirtintų 2021 m. kovo 19 d. Nr. V-585 

rekomendacijomis. 

 

II. KONSULTACIJŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS KARANTINO 

LAIKOTARPIU 

 

2. Mokytojas organizuojantis mokiniams konsultacijas užtikrina, kad tarp sėdinčių mokinių klasėje 

būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 m. atstumas.  

3. Ne mažesnis kaip 2 m atstumas išlaikomas tarp visų gimnazijoje esančių asmenų. 

4. Konsultacijose dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai.  

5. Po kiekvienos konsultacijos mokytojas išvėdina klasę. Valytoja išvalo ir dezinfekuoja visus dažnai 

liečiamus paviršius.  

6. Patalpos, kuriose organizuojamos konsultacijos, vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kas 30 

min. 

7. Prie įėjimo į gimnaziją pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų 

higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).  

8. Prie įėjimo į gimnaziją pateikiama informacija apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) vadovaujantis Nutarimo Nr. 207 

nuostatomis. 

9. Prie įėjimo į gimnaziją pateikiama informacija apie draudimą dalyvauti mokiniams, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 



10. Šalia įėjimo į gimnaziją ir patalpas, kuriose teikiamos konsultacijos (gerai matomoje, bet 

vaikams nepasiekiamoje vietoje)  turi būti rankų dezinfekcijai skirtos priemonės ir įrengta (pastatyta) 

vienkartinėms apsaugos priemonėms išmesti skirta uždara šiukšlių dėžė su užrašu - „Panaudotoms 

vienkartinėms kaukėms ir pirštinėms išmesti“. 
11.Darbuotojams ir mokiniams, padedant sveikatos priežiūros specialistui (pagal galimybes), kasdien 

prieš patenkant į įstaigos patalpas  matuojama jų kūno temperatūra. Gimnazijoje darbuotojų ir mokinių 

kūno temperatūra tikrins direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo (rūbininkė arba budėtojas). 

12.Darbuotojas,  kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant  nušalinamas nuo darbo, jam turi būti rekomenduota konsultacija Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.  

13. Nustačius, kad mokiniui konsultacijos metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant turi nedelsiant apleisti konsultacijų organizavimo vietą, apie 

tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

dėl tolimesnių veiksmų bei su šeimos gydytoju. 

14. Darbuotojui turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas ir pan.), į darbą atvykti draudžiama. Jam rekomenduojama susisiekti su savo šeimos gydytoju 

konsultacijai nuotoliniu būdu. Apie neatvykimą į darbą pranešti darbdaviui. 

15. Jeigu gimnazija gauna informacija iš paties darbuotojo apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), apie tai gimnazijos administracija turi informuoti NVSC bei bendradarbiauti 

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

16. Draudžiama dirbti darbuotojams bei mokiniams atvykti į konsultacijos organizavimo vietą,  

kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

17. Draudžiama tiesioginį kontaktą su mokiniais turėti darbuotojams, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais (pvz. valytojas, sargas, pastatų priežiūros specialistas ir pan.).   

18.Gimnazijos patalpose, kuriose organizuojama veikla užtikrinamos sąlygos  darbuotojų ir mokinių 

rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

vienkartiniai rankšluosčiai). Sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai. 

19. Patalpos, kuriose organizuojamos konsultacijos, vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kas 30 

min. 

20. Kitos bendros patalpos ( laiptines, koridorius, durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

elektros jungikliai, durų rėmai ir kt.), turi būti valomos  ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu, 

o aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje atliekamas  atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327

%20(1).pdf). 

21 Jei konsultacijose naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno 

panaudojimo.  

22. Šios taisyklės įsigalioja nuo 2021  m. kovo 22 d. 

 

____________________ 
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