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NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS
COVID-19 LIGOS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Veiksmai Aprašymas Atsakingi

1. Sudaryta COVID-
19 ligos valdymo 
grupė

1.1.  Nustačius  COVID-19  ligos  faktą,
organizuojami  valdymo  grupės  posėdžiai
situacijai aptarti ir veiksmams numatyti.

Direktorius,
darbo grupė

2. Veiksmai, 
nustatant 
kontaktus su 
COVID-19 liga 
sergančiu 
asmeniu

2.1. Jei kontaktas su Covid-19 liga sergančiu
asmeniu įvyko darbe:
2.1.1. iš karto atliekamas savikontrolės greitasis
testas visiems kontaktavusiems asmenims;
2.1.2. praėjus 48 val. po pirmo testo, atliekamas
antras testas;
2.1.3. praėjus 48 val. po antro testo,  atliekamas
trečias testas;
2.1.4. Jei greitojo savikontrol s testo atsakymaiė
neigiami,  darbuotojai  atlieka  savo  darbo
funkcijas prasta tvarka;į
2.1.5. jei greitojo savikontrol s testo atsakymasė
teigiamas, darbuotojas:
2.1.5.1. nedelsiant nušalinamas nuo darbo;
2.1.5.2.  rekomenduojama  skambinti  šeimos
gydytojui ir registruotis PGR tyrimui;
2.1.5.3.  šeimos  gydytojas  nustato  izoliacijos
laikotarpį.
2.2. Jei kontaktas su Covid-19 liga sergančiu
asmeniu įvyko namie:
2.2.1.  kontaktavęs  darbuotojas  iš  karto
informuoja direktorių;
2.2.2. kontaktavusiems darbuotojams atliekamas
savikontrolės greitasis testas pagal šio Plano 2.1.
papunktį.
2.2.3.  Šeimoje  kontaktavusiam darbuotojui  7  d.
po paskutinio sąlyčio su sergančiuoju Covid-19
liga:
2.2.3.1.  darbo  vietoje  būtina  dėvėti  respiratorių
arba medicininę kaukę, laikytis atstumo;
2.2.3.2.  vengti  kontaktų  su  kitais  (ne  grupės)
darbuotojais, nedalyvauti Mokyklos renginiuose,
susibūrimuose;
2.2.3.3.  užtikrinti  tinkamą  rankų  higieną,
kosėjimo  ir  čiaudėjimo  etiketą  ir  laikytis  visų

Darbo grupė,
NVSC,

darbuotojai



2

Covid-19 ligos prevencijos priemonių.
3. Veiksmai, 

darbuotojui 
pajutus COVID-
19 ligai būdingus 
simptomus

3.1.  Darbuotojas,  pajutęs  Covid-19  ligai
būdingus simptomus:
3.1.1.  informuoja  Mokyklos  direktorių  arba
skyriaus vedėją apie savijautą;
3.1.2. nedelsiant palieka savo darbo vietą;
3.1.3.  registruojasi  Covid-19  tyrimui  internetu
www.1808.lt arba Karštąja linija 1808;
3.1.4.  tyrimo  rezultatų  laukia  izoliuodamasis,
susisiekęs su šeimos gydytoju dėl nedarbingumo
arba  savo  darbo  funkcijas  atlieka  nuotoliniu
būdu,  jei  tai  galima  atlikti  pagal  pareigybės
aprašymą;
3.1.5. gavęs teigiamą tyrimo atsakymą, kreipiasi į
savo šeimos gydytoją,  kuris  paskiria gydymą ir
izoliacijos laikotarpį;
3.1.6.  darbuotojas  užpildo  NVSC  anketą,
nurodydamas  kartu  gyvenusius  ar  dirbusius
asmenis (https://atvejis.nvsc.lt/);
3.1.7.  darbuotojas  grįžta  į  darbą,  kai  gydytojas
nusprendžia,  kad  darbuotojas  sveikas  ir  galima
nutraukti izoliacijos laikotarpį.

Darbo grupė,
NVSC,

darbuotojai

4. Veiksmai įtarus 
COVID-19 viruso 
atvejį vaikų tarpe

4.1.  Vaikui  sukarščiavus  buvimo  Mokykloje
metu  ar  pasireiškus  kitiems  peršalimo  ligų
simptomams  (čiauduliui,  kosuliui,  gerklės
skausmui,  dusuliui,  apsunkintam  kvėpavimui)  į
Mokyklą nedelsiant yra iškviečiami tėvai.
4.2.  Kol  atvyks  vaiko  tėvai,  vaikas  yra
nuvedamas  į  visuomenės  sveikatos  priežiūros
specialisto kabinetą.
4.3. Kiti vaikai išvedami į sporto salę. 
4.4. Patalpos, kuriose buvo sukarščiavęs ar kitus
peršalimo  simptomus  turintis  vaikas,  yra
dezinfekuojamos.
4.5.  Sporto salės patalpos,  kuriose buvo vaikai,
kol  vyko  jų  grupės  dezinfekcija,  yra
dezinfekuojamos, kai vaikai sugrįžta į grupę.
4.6.  Darbuotojams,  dirbantiems grupėje,  kurioje
yra  įtariamas  Covid-19  ligos  atvejis  vaikui,
atliekamas  savikontrolės  greitasis  testas  (jei
Mokykla  testų  neturi,  rekomenduojama
darbuotojui jį įsigyti).

Darbo grupė,
darbuotojai,

tėvai

5. Veiksmai 
nustačius 
COVID-19 ligą 
vaikų tarpe

7.1. Atvejo nustatymas:
5.1.1.  Mokyklos  direktorius  informaciją   apie
sergantį  Mokyklos  vaiką  gauna  iš  Akmenės
rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos
priežiūros  specialisto,  grupės  mokytojo  arba
vaiko tėvų.
5.2. Atvejo lokalizacija, kontaktų nustatymas:
5.2.1.  Įvertinamas  laikotarpis,  kada  vaikas
paskutinį kartą buvo Mokykloje;
5.2.2.  Jei  vaikas,  kuriam  nustatytas  Covid-19

Darbo grupė,
darbuotojai,
VSB, tėvai

http://www.1808.lt/
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liga, paskutinį kartą Mokykloje buvo 3 (prieš 72
val.) dienos iki ligos nustatymo, tuomet tos vaikų
grupės  tėvams  per  elektroninį  dienyną  yra
išsiunčiama informacija apie nustatytą Covid-19
ligą vienam iš vaikų ir rekomenduojama stebėti
vaikų  ir  savo  sveikatą  bei  atlikti  tyrimus  dėl
Covid-19 ligos.
5.2.3.  Darbuotojams,  dirbantiems  grupėje,
kurioje nustatytas Covid-19 ligos atvejis  vaikui,
atliekamas savikontrolės greitasis testas 3 kartus
per savaitę.

6. Infekcijų plitimą 
ribojančio režimo 
(toliau – IPRR) 
įvedimas 
Mokykloje

6.1.  Infekcijų  plitimą ribojantis  režimas  gali
būti įvestas Mokykloje, kai:
6.1.1. daugiau kaip 20% priešmokyklinės grupės
vaikų patvirtinama Covid-19 liga;
6.1.2. vertinama bendra Covid-19 ligos situacija
savivaldybėje ir įstaigoje;
6.1.3. Covid-19 liga plinta skirtingose grupėse;
6.1.4. Mokykloje Covid-19 liga nustatoma ar dėl
turėto  artimo  sąlyčio  su  sergančiuoju  Covid-19
liga  izoliuota  tokia  dalis  Mokyklos  darbuotojų,
kad  nėra  galimybės  užtikrinti  ugdymo  proceso
kasdieniu (kontaktiniu) būdu.
6.2.  Nurodytais  atvejais,  Mokyklos  direktorius
rašo  prašymą  Akmenės  rajono  savivaldybės
direktoriui dėl IPRR įvedimo.
6.3.  Nacionalinis  visuomenės  sveikatos  centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikia raštu
siūlymą  Akmenės  rajono  savivaldybės
administracijos  direktoriui  įvesti  Mokykloje
IPRR.
6.4.  Akmenės  rajono  savivaldybės  direktorius
priima sprendimą dėl IPRR įvedimo Mokykloje.
6.5.  Gavus raštą  dėl  IPRR įvedimo Mokykloje,
direktorius  pasirašo įsakymą dėl  IPRR įvedimo
grupei, skyriui ar visai Mokyklai.
6.6. Elektroninėmis ryšio priemonėmis dėl įvesto
IPRR informuojami darbuotojai ir tėvai.
6.7.  Įvedus IPRR,  grupės  (-ių),  skyriaus  ir  (ar)
Mokyklos  patalpos  yra  dezinfekuojamos  ir
vėdinamos.
6.8.  IPRR  skelbiamas  ne  trumpesniam  kaip  7
dienų laikotarpiui ir ne ilgesniam kaip 14 dienų
laikotarpiui.
6.9.  IPRR  laikotarpis  nurodomas  Akmenės
rajono administracijos direktoriaus įsakyme.
6.10. Mokyklos raštvedys ne vėliau kaip sekančią
darbo  dieną  po  įsakymo  priėmimo  dienos
Mokinių  registre  atlieka  reikiamus  įrašus  apie
IPRR.

Akmenės rajono
savivaldybės
direktorius,

NVSC,
Direktorius,
darbo grupė,

raštvedys

7. Veiksmai, įvedus 
IPRR

7.1. Mokyklos tėvai yra informuojami 
elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninis 

Darbo grupė,
darbuotojai,
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dienynas, telefono skambučiai) apie Mokykloje 
įvestą IPRR. 
7.2. Tėvams rekomenduojama atlikti Covid-19 
ligos tyrimus.
7.3. Atliekama tėvų apklausa dėl vaikų 
ugdymo nuotoliniu būdu:
7.3.1. tėvams sutikus, kad jų vaikai būtų ugdomi 
nuotoliniu būdu, ugdymas organizuojamas 
vadovaujantis Naujosios Akmenės ikimokyklinio
ugdymo mokyklos Proceso organizavimo 
nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.
7.3.2. Tėvams nesutikus, nuotolinis ugdymas yra 
neorganizuojamas.
7.4. Pasibaigus IPRR laikotarpiui, Mokyklos 
darbas yra organizuojamas įprasta tvarka.

tėvai

8. Veiksmai po 
teigiamo grupių 
paviršių tyrimo

8.1.  Grupėse  paviršių  tyrimas  vykdomas  kas  2
savaites.
8.2.  Tėvai  ir  darbuotojai  yra  informuojami  per
elektroninį  dienyną  apie  paviršių  tyrimo
rezultatus.
8.3. Po teigiamo paviršių tyrimo:
8.3.1.  darbuotojams,  kurie  turi  kontaktą  arba
turėjo kontaktą paviršių tyrimo atlikimo dieną su
grupe, atliekami savikontrolės greitieji testai. 
8.3.2.  1  savaitę  nuo  paviršių  tyrimo  atsakymo
dienos  grupės  veikla  yra  organizuojama  tik
grupėje (maitinimas, muzikiniai, kūno kultūros ir
kiti užsiėmimai);
8.3.3. grupės tėvams išsiunčiama informacija per
elektroninį  dienyną  ir  rekomenduojama  visai
šeimai  stebėti  savo  sveikatą  ir  užsiregistruoti
antigenų testų atlikimui.

Darbo grupė,
darbuotojai,

VSB specialistai

9. Patalpų 
dezinfekcija

9.1.Organizuojama  patalpų  dezinfekcija,
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
apsaugos  ministerijos  rekomendacijomis  ,,Dėl
aplinkos  valymo  ir  dezinfekcijos,  esant
nepalankiai COVID-19 situacijai".
9.2.  Patalpos  Mokykloje  dezinfekuojamos
mažiausiai 3 kartus per dieną.
9.3.  Patalpų  vėdinimas  vyksta  nuolatos,  bet  ne
mažiau nei 3 kartus per dieną.
9.4. Visos Mokyklos patalpos turi būti išvėdintos
ir  išdezinfekuotos  prieš  vaikų  grupių  darbo
pradžią.
9.5. Vieną kartą per savaitę, grupių patalpos yra
dezinfekuojamos šalto rūko dezinfekcijos įranga,
kai grupėse nebelieka vaikų. Praėjus 20 minučių
po dezinfekcijos, patalpos yra išvėdinamos.
9.6.  Nustačius  Covid-19  atvejį  vaikui  ar
darbuotojui, taip pat po teigiamo paviršių tyrimo
atsakymo,  grupės patalpos  yra dezinfekuojamos
šalto rūko dezinfekcijos įranga bent 3 kartus per

Darbo grupė,
darbuotojai
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savaitę.
10. Komunikacija 10.1.   Akmenės  rajono  savivaldybės

visuomenės  sveikatos  biuro  sveikatos
priežiūros  specialistas  nuolat  informuoja
direktorių ir skyriaus vedėją  apie:
10.1.1. paviršių tyrimų atsakymus;
10.1.2.  susirgimų  atvejus  Covid-19  liga  vaikų
šeimose, kai šeimai paskirta izoliacija.
10.2. Mokyklos direktorius, skyrių vedėjai nuolat
bendrauja su bendruomene ir  teikia  informaciją
apie esamą situaciją.
10.3.  Grupių  mokytojai  nuolat  bendrauja  su
vaikų tėvais ( globėjais, rūpintojais).

VSB
specialistai,
darbo grupė,
darbuotojai

______________


