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Rokiškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-987 

„Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“, ir 

atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas:  

1. Įpareigoju Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, vykdant vidurinio ugdymą 

programą baigiamosios klasės mokiniams kontaktiniu būdu nuo 2021 m. gegužės 3 d. organizuoti 

Gimnazijos darbą laikantis šių reikalavimų: 

1.1. Visiems asmenims Gimnazijoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir 

burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems 

asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  

1.2. Maksimaliai riboti skirtingose grupėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų, tiek 

pertraukų metu:  

1.2.1. Vienos klasės (grupės) mokiniams pamokas vykdyti tik dideliuose kabinetuose;  

1.2.2. Mokinių srautų judėjimo reguliavimui, kad nesusidarytų grūstys ir mokiniai 

nesibūriuotų, pagal galimybes sudaryti judėjimo pastatuose žemėlapius, pažymėti judėjimo kryptis, 

nesinaudoti bendra rūbine, mokiniai naudojasi tik spintelėmis; 

1.2.3. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatyti, kad persirengimo kambariais 

naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai; 

1.3. Maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke; 

1.4. Esant galimybei, nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, 

padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp 

mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.  

1.5. Į valgyklą mokiniai ateina tik pavalgyti, prie vieno stalo gali sėdėti ne daugiau kaip 2 

asmenys.  

1.6. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijas teikti individualiai ar vienu metu dirbti tik su 

tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpas išvėdinti ir nuvalyti dažnai 

liečiamus paviršius, naudotas priemones. 

1.7. Prie įėjimo į Gimnaziją mokiniams, jų tėvams (rūpintojams), darbuotojams ir kitiems 

asmenims pateikti informaciją:  

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

1.7.3. draudimą į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). 

1.8. Mokinių, darbuotojų sveikatos būklė turi būti  stebima: 



1.8.1. direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams bei ūkio dalies vedėjas turi 

sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams, matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į Gimnaziją; 

1.8.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) 

turi nedelsiant apleisti gimnazijos patalpas, jam rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos 

gydytoją; 

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi 

nedelsiant apleisti Gimnazijos patalpas bei rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos 

gydytoją; 

1.8.4. jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo 

informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją; 

1.8.5. draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

1.9. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais 

asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. 

1.10. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į Gimnaziją neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines 

funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui Gimnazijos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, 

turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir 

dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.  

1.11. Gimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ar šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Sudaroma galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie 

įėjimo į Gimnaziją, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Paviešinamos 

rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1)

.pdf). 

1.12. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant 

mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 

(specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir išvalomos. Jei 

mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis ribojamas. Kitas 

aplinkos valymas Gimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). 

2. Įpareigoti direktoriaus pavaduotojus organizuojant mokinių pavežimą užtikrinti karantino 

režimo priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu  

Nr. V-2513 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas“, 

laikymąsi.  

3. Įpareigoti visus asmenis Gimnazijoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais 

Nutarime nustatytais atvejais. 

4. Rekomenduoti mokiniams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 



situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka. 

5. Į p a r e i g o j u :  

5.1. Raštvedžius pasirašytinai su įsakymu supažindinti direktoriaus pavaduotojus ugdymui, 

direktoriaus pavaduotoją administracijos ir ūkio reikalams ir ūkio dalies vedėją. 

5.2. Paskelbti įsakymą gimnazijos internetiniame puslapyje www.rvg.lt bei persiųsti 

mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) per el. dienyno TAMO sistemą. 

5.3. Gimnazijos vadovus su įsakymo turiniu supažindinti pavaldžius darbuotojus. 

 

 

Direktorė      Diana Guzienė 

 

http://www.rvg.lt/

