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REKOMENDACIJOS SIEKIANT SUMAŽINTI RIZIKĄ SUSIRGTI COVID-19 LIGA

1. Vaikus atlydintys asmenys į  grupių patalpas įeiti  negali.  Vaikus pasitinka ir  nuveda į

grupių patalpas mokytojai.

2. Tėvai, lankytojai, interesantai, paslaugų gavėjai prieš patekdami į Mokyklos patalpas turi

pasiskambinti  dėl  atvykimo  ant  Mokyklos  skyrių  durų  nurodytais  kontaktiniais  telefonais.

Mokyklos patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

3.  Jeigu  posėdžiai,  pasitarimai,  susirinkimai  (kabinetuose,  salėse  ir  kt.  vietose)

organizuojami  kontaktiniu  būdu,  jų  metu  Mokyklos  darbuotojai  privalo  dėvėti  nosį  ir  burną

dengiančias apsaugos priemones ir išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą.

4. Esant galimybei posėdžius, pasitarimus ir susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu.

5. Tėvų susirinkimai organizuojami lauke (kai būna tinkamos oro sąlygos) arba nuotoliniu

būdu.

6. Tarp Mokyklos kabinetuose dirbančių darbuotojų turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 2

metrų atstumas. Nemažiau kaip dviejų metrų atstumo privaloma laikytis ir kitose patalpose (poilsio

kambaryje ir pan.). Darbuotojo ir Mokyklos  kliento bendravimo  kontaktiniu būdu  trukmė turi būti

ne ilgesnė kaip 15 minučių.  Vienu metu į darbuotojo kabinetą  gali įeiti  ne daugiau kaip vienas

klientas.

7. Darbuotojai vaikų priėmimo metu, aptarnaujantys lankytojus, privalo dėvėti nosį ir burną

dengiančias apsaugos priemones išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą.

8. Mokyklos darbuotojai pagal poreikį aprūpinami vienkartinėmis pirštinėmis, kvėpavimo

takų  apsaugos  priemonėmis  – medicininėmis  kaukėmis.  Trečiadieniais  ir  sekmadieniais

darbuotojams rekomenduojama atlikti  greituosius savikontrolės  testus (penktadienį  darbuotojams

sveikatos  priežiūros  specialistas  išduoda  greituosius  savikontrolės  testus  į  namus.  Darbuotojas

atlikęs greitąjį savikontrolės testą ir gavęs teigiamą atsakymą, informuoja Mokyklos direktorių arba

skyriaus vedėją).

9. Įeinant į Mokyklos pastatą rekomenduojama dezinfekuoti rankas. Dezinfekcinių skysčių

dozatoriai yra kiekviename Mokyklos pastato įėjime.

10.  Patartina  kaip  galima  dažniau  plauti  rankas  su šiltu  vandeniu  ir  muilu,  dezinfekuoti

dezinfekcinėmis priemonėmis, stengtis neliesti rankomis veido.
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11.  Mokyklos  pastato  patalpos  (kabinetai,  muzikos,  sporto  salės,  metodinis  kabinetas)

vėdinamos ne rečiau kaip 3 kartus per dieną.

12. Mokyklos patalpų paviršiai (darbo stalų, kėdžių, spintų, spintelių, palangių, radiatorių,

durų ir jų staktų, laiptų turėklų, visų sanitarinių mazgų patalpose esančių paviršių, talpyklų nuo

muilo, popierinių rankšluosčių, kietų grindų, kompiuterinės technikos korpusų paviršių (išskyrus

monitorių ekranus ir klaviatūrą) ir pan. paviršiai) valomi reguliariai drėgnuoju būdu ne rečiau kaip

tris kartus per dieną.

13. Sanitarinės patalpos valomos drėgnuoju būdu su dezinfekuojančiomis priemonėmis ne

rečiau kaip tris kartus per dieną.

14. Grupių patalpos pirmą kartą išdezinfekuojamos ir išvėdinamos prieš prasidedant grupių

darbo laikui.

15. Šalto rūko dezinfekcijos įranga (toliau – Įranga) yra naudojama vieną kartą per savaitę

esant  įprastai  situacijai  arba  tris  kartus  per  savaitę  po  nustatytos  COVID-19  ligos  vaikui  arba

darbuotojui  ir po teigiamo paviršių tyrimo atsakymo. Atsakingi darbuotojai  Įranga dezinfekuoja

patalpas po darbo valandų, kai patalpose nelieka darbuotojų ir vaikų. Atsakingi darbuotojai, prieš

įjungiant  Įrangą,  privalo  būti  su  vienkartinėmis  pirštinėmis  ir  respiratoriais.  Po  dezinfekcijos,

išvėdina patalpas.

______________________


