
NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ

PATVIRTINIMO

2022 m. kovo    d. Nr. V-
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu „Dėl

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6

d.  sprendimu  Nr.  2543  „Dėl  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  organizavimo  būtinų

sąlygų“:

1. N u r o d a u visiems Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau –

Mokykla) darbuotojams, kad Mokykloje dirba tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo

takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.):

1.1.  nuolat  stebėti  savo  ir  kitų  darbuotojų  sveikatą,  esant  poreikiui  pasimatuoti  kūno

temperatūrą šio įsakymo 2.1, 2.3 papunkčiuose nurodytais būdais;

1.2.  darbuotojui,  kuriam  pasireiškia  ūmių  viršutinių  kvėpavimo  takų  infekcijų  ir  kitų

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas,

viduriavimas ir pan.):

1.2.1. informuoti apie tai Mokyklos direktorių arba skyriaus vedėją;

1.2.2.  esant  galimybei  (turint  savikontrolei  skirtų  greitųjų  testų)  visuomenės  sveikatos

priežiūros specialistas tokiam darbuotojui turi atlikti savikontrolės greitąjį testą:

1.2.2.1. atlikus savikontrolės greitąjį testą ir gavus neigiamą atsakymą, darbuotojas palieka

savo  darbo  vietą,  konsultuojasi  su  šeimos  gydytoju  ir  grįžta  į  darbo  vietą  būdamas  sveikas.

Patalpose, kuriose buvo sergantis darbuotojas, atliekama dezinfekcija;

1.2.2.2. atlikus savikontrolės greitąjį testą ir gavus teigiamą atsakymą:

1.2.2.2.1. darbuotojas turi palikti savo darbo vietą;

1.2.2.2.2. darbuotojas užsiregistruoja tikralaikiam PGR metodu arba greitąjam SARS-CoV-2

antigeno  testui  ar  laboratorijoje  atliekamam  antigeno  tyrimui  COVID-19  ligai  (koronaviruso

infekcijai) nustatyti;
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1.2.2.2.3. skyriaus patalpos, kuriose lankėsi darbuotojas, yra dezinfekuojamos;

1.2.2.2.4. gavus teigiamą tikralaikio PGR metodu arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo

ar  laboratorijoje  atliekamo  antigeno  tyrimo  COVID-19  ligai  (koronaviruso  infekcijai)  nustatyti

atsakymą  vykdomas  Naujosios  Akmenės  ikimokyklinio  ugdymo  mokyklos  COVID-19  ligos

valdymo veiksmų planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-

132 (toliau – Veiksmų planas).

1.2.3.  jei  Mokykla  neturi  savikontrolei  skirtų  greitųjų  testų,  tuomet  darbuotojas  privalo

palikti  savo darbo  vietą  ir  jam rekomenduojama  užsiregistruoti  tikralaikiam PGR metodu  arba

greitąjam SARS-CoV-2 antigeno testui ar laboratorijoje atliekamam antigeno tyrimui COVID-19

ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti.

1.3. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba

Mokyklos  administracijai  iš  darbuotojo  gavus  informaciją  apie  jam  nustatytą  COVID-19  ligą

(koronaviruso infekciją), vykdomas Veiksmų planas;

1.4. Mokykloje kas dvi savaites vykdyti aplinkos paviršių tyrimą:

1.4.1.  paviršių  tyrimą  atlieka  darbuotojai,  nurodyti  Akmenės  rajono  savivaldybės

visuomenės  sveikatos  biuro  ir  Naujosios  Akmenės  ikimokyklinio  ugdymo mokyklos  direktorių

2021  m.  rugsėjo  7  d.  įsakymuose  Nr.  P-103,  P-104  ir  P-105  „Dėl  atsakingų  asmenų  skyrimo

paviršių tyrimo organizavimui“;

1.4.2. kai vykdomas aplinkos paviršių tyrimas, grupių vaikai būna kitose skyriaus patalpose,

nurodytose tvarkaraščiuose;

1.4.3. gavus aplinkos paviršių tyrimo atsakymus:

1.4.3.1.  jei  atsakymas  neigiamas,  Mokyklos  direktorius  informuoja  grupių  tėvus  ir

darbuotojus;

1.4.3.2. jei atsakymas teigiamas, vykdomas Veiksmų plano 8 punktas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Mokyklos darbuotojų atvykimas į darbą įgyvendinant 1 punktą vykdomas tokia tvarka:

2.1.1.  kiekvienas  darbuotojas,  atvykęs  į  darbą  gali  pasimatuoti  kūno  temperatūrą

bekontakčiu termometru;

2.2.  Bekontaktis  termometras  laikomas  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialisto

kabinete.

3. Tvirtinu pridedamas rekomendacijas, kuriose įtvirtinamos priemonės, siekiant sumažinti

riziką susirgti COVID-19 liga.

4. P a v e d u:
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4.1. Skyrių vedėjams, pavaduotojui ūkio reikalams ir ūkvedžiui nuolatos stebėti ir įvertinti

darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  reikalingų  priemonių  kiekius  (kaukės,  respiratoriai  dezinfekcinės

priemonės ir pan.);

4.1.2 skyrių  vedėjams ir  pavaduotojui  ūkio  reikalams  užtikrinti,  kad  ir  darbuotojams,  ir

vaikus atlydintiems asmenims, lankytojams būtų viešinama visa reikalinga informacija apie saugų

vaikų, juos atlydinčių asmenų, interesantų, lankytojų aptarnavimą ir darbuotojų saugą bei sveikatą.

5. N u r o d a u:

5.1.  Ireną  Digrylienę,  archyvarę-raštvedę,  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  Mokyklos  ir

Mokyklos skyrių darbuotojus elektroninėmis ryšio priemonėmis.

5.2.  Visiems  Mokyklos  darbuotojams  vykdyti  šį  įsakymą  ir  laikytis  įsakymo  3  punktu

patvirtintų Rekomendacijų. 

5.3.  L  a  i  k  y  t  i  negaliojančiu  Naujosios  Akmenės  ikimokyklinio  ugdymo  mokyklos

direktoriaus  2021  m.  gruodžio  1  d.  patvirtintą  įsakymą  Nr.  V-133  „Dėl  COVID-19  ligos

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“.

___________________


