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VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS PROGIMNAZIJOS, KORONAVIRUSO (COVID-19) PANDEMIJOS IR JOS GRĖSMES METU, 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Siekiant, kad COVID-19 pandemijos ir jos grėsmės metu galima įtaka Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos (toliau – Progimnazija) darbuotojų sveikatai būtų 

kuo mažesnė, šiame plane numatomi skubūs ir būtini veiksmai bei priemonės, kurios bus taikomos atsižvelgiant į pandemijos proceso lygius. 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

 

Pastabos 

1 2 3 4 

  

Pasirengimas galimai COVID-19 pandemijai (Lietuvoje patvirtintų naujojo COVID-19 infekcijos atvejų nenustatyta). 

 

1. 

Sušaukiama 

ekstremaliųjų 

situacijų valdymo 

grupė  (toliau – 

ESVG) 

ESVG vadovas 

Sušaukiamas ESVG ir kitos aktualios likvidavimo grupės ar jų atstovai. 

Grupės susirinkimai organizuojami 1 kartą per savaitę.  

Progimnazijoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą koronaviruso infekcija, susirinkimai organizuojami 1 kartą per dieną 

(susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant išmaniąsias technologijas). 

2.  

Sugrįžusių iš 

koronaviruso 

paveiktų regionų ar 

turėjusių kontaktų 

su sergančiaisiais 

darbuotojų 

karantinas 

Dir. pavaduotojai, 

darbuotojai 

KAI SIMPTOMAI NEPASIREIŠKĖ 

Jei darbuotojas lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais / atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija, tačiau jam 

simptomai nepasireiškė: 

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos), 

suderinęs su ugdymo įstaigos vadovu (nuotoliniu būdu), gali dirbti nuotoliniu būdu arba skambinti šeimos gydytojui 

dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba pasiimti kasmetines arba neapmokamas atostogas saviizoliacijos 

laikotarpiu. 

 

KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

Jei darbuotojas turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais / atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi, 

kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė simptomai: 

Darbuotojas privalo nedelsiant vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir informuoti krizinių situacijų valdymo 

grupės vadovę Ingą Vargalienę tel. +370 694 95770  



3. 

Vykdyti sveikatos 

apsaugos 

ministerijos (toliau 

– SAM), 

nacionalinio 

visuomeninės 

sveikatos centro, 

Vilniaus miesto 

savivaldybės ir kitų 

institucijų 

nurodymus ir 

rekomendacijas 

ESVG Sekti informaciją ir naujienas, dalintis su visais darbuotojais per dienyną, el. paštą, dalinant lankstinukus. 

4. Informacijos 

teikimas ESVG. 

 

 

 

 

Dir. pavaduotojai Darbuotojas, pasijutęs blogai ir nebuvęs koronaviruso paveiktuose regionuose ar/ir neturėjęs tiesioginio kontakto su 

asmenimis kurie buvo viruso paveiktuose regionuose, privalo nedelsiant vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, 

nedelsiant informuoti krizinių situacijų valdymo grupės vadovę Ingą Vargalienę tel. +370 694 95770  

 

5. Komandiruočių 

atšaukimas 

Dir. pavaduotojai Komandiruočių atšaukimas į koronaviruso paveiktus regionus. 

Koronaviruso paveiktos šalys ir jų regionai nustatomos pagal https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-

distribution-2019-ncov-cases. 

6. Epidemiologinės 

situacijos sekimas. 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja  

Rekomendacijų pateikimas ESVG.  

7. Išvykusių 

darbuotojų 

registravimas  

Raštinės vedėjas, 

sekretorius 

Informacijos rinkimas apie atostogaujančius ir išvykusius į užsienį darbuotojus. 

 

8. Darbuotojų 

informavimas 

 

 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

Darbuotojų informavimas apie asmens higienos priemonių taikymą pagal Savivaldybės išplatintą informaciją, ją 

kabinant prie įėjimų / išėjimų, susitikimo kambarių ir kitose dažnai lankomose ir matomose vietose. 

Prie praustuvių informacija kaip plautis rankas. 

9. Patalpų valymas ir 

dezinfekavimas 

 

 

 

 

 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

1. Reguliarus patalpų vėdinimas, ne rečiau kaip 5 kartus per dieną. 

2. Aprūpinimas asmens higienos priemonėmis (muilas, popieriniai vienkartiniai rankšluosčiai, rankų dezinfekavimo 

priemonės) ir savalaikis jų papildymas. 

3. Asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumas įstaigoje (prie centrinio įėjimo, prie įėjimų į 

tualeto patalpas ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai). 

4. Užtikrinti progimnazijoje esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip 

vieną kartą per dieną. 

5. Tualetų ir jų durų rankenų dezinfekavimas ne rečiau kaip 5 kartus per dieną. 

6. Dažnai besiliečiančių paviršių valymas dezinfekcinėmis priemonėmis. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


  

I pavojaus lygis: Lietuvoje nustačius infekcijos atvejus ir paskelbus COVID-19 karantiną. 

 

1. Nuotolinis 

darbuotojų darbas 

Direktorė Visi Progimnazijos darbuotojai, galintys vykdyti darbo funkcijas nuotoliniu būdu,  dirba nuotoliniu būdu. 

2. Svečių, lankytojų, 

ir kitų interesantų 

apribojimas patekti 

į Progimnaziją ir 

jos teritoriją. 

Budėtojas Svečių, grupių ir kitų interesantų patekimo į progimnaziją ir jos teritoriją ribojimas. 

Matuojama kiekvieno atvykusio darbuotojo / svečio temperatūra. 

Matavimus  atlieka Budėtojas, kuris aprūpinamas asmeninėmis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis ir jas pastoviai 

dėvi. 

Įtartini darbuotojai /svečiai neįleidžiami į progimnaziją, informuojami darbuotojų vadovai, kurie turi iškviesti į darbą 

kitą darbuotoją. 

3. Būtinieji darbai ir 

darbuotojų poreikis 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

Atliekama būtiniausių darbų analizė ir sudaromas darbuotojų sąrašas, šiems darbams vykdyti. 

Pagal poreikį perplanuojami grafikai ir dirbančių darbuotojų kiekis užtikrinant Progimnazijos veiklą. 

Planiniai neskubūs/nesvarbūs remonto ir darbai, kurių vėlesnis atlikimas nekeltų pavojaus Progimnazijos veiklai, 

atidėjimas. 

5. Nuomininkų 

apribojimas patekti 

į progimnaziją 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuomininkų informavimas apie Progimnazijoje taikomas apsaugos priemones ir jų privalomą laikymąsi. 

6. Darbo 

organizavimas 

Dir. pavaduotojai Neorganizuojami tiesioginiai susirinkimai, mokymai, esant galimybei nevykstama į išorinius, mokymus, 

konferencijas, susitikimus.  

7. Aprūpinimas 

asmens apsaugos 

priemonėmis, ir 

išdalinimas 

darbuotojams, 

vykdantiems 

darbus ne 

nuotolinių būdu 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams; 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

Medicininės kaukės, respiratoriai, dezinfekuojančio priemonės, bekontakčiai infraraudonųjų spindulių termometrai, 

vienkartinės pirštinės. 

Kaukės dėvimos darbo vietoje ir bendraujant su kitais Progimnazijos darbuotojais, svečiais. 

8. Vykdomos visos 

ankstesniame 

lygyje nurodytos 

priemonės 

Visi atsakingi 

asmenys 

 

  

II pavojaus lygis: jei COVID-19, susirgimas fiksuojamas progimnazijos darbuotojui. 



1. Simptomai 

pasireiškė 

darbuotojui esant 

darbe:  

 

Visi atsakingi 

asmenys 

1. Pagal grafiką budintis vadovas skambina trumpuoju numeriu 1808 ir vykdo specialistų nurodymus.  

2. Nurodo tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui užtikrinti, kad galimai užsikrėtęs darbuotojas:  

2.1. laikytųsi 2 metrų atstumu nuo kitų ugdymo įstaigos darbuotojų;  

2.2. izoliuotųsi artimiausioje nuo jo darbo vietos tinkamoje patalpoje, nevaikščiotų po ugdymo įstaigą, lauktų 

greitosios medicinos pagalbos;  

2.3. užsidėtų medicininę kaukę.  

3. Informuoja NVSC (tel. +370 618 79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų nurodymus.  

4. Nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo 

įstaigos patalpas (valytojas privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines, darbo kostiumą). 

5. Informuoja visus darbuotojus papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 20 

sekundžių, dezinfekuoti rankas).  

6. Kontaktavę asmenys atskiriami nuo kitų darbuotojų. 

7. Nurodo darbuotojams nepalikti ugdymo įstaigos teritorijos be NVSC ar Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – SAM) nurodymo.  

8. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija patvirtintas, stabdo ugdymo įstaigos darbą, uždaro patalpas, 

remiantis NVSC ar SAM nurodymais.  

9. Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC leidimą. Įpareigoja už komunikaciją atsakingą krizinių situacijų 

grupės narį informuoti Darbuotojai 

darbuotojus apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.).  

 

2. Simptomai 

pasireiškė 

darbuotojui esant 

namuose: 

Darbuotojai, visi 

atsakingi asmenys 

1. Darbuotojas informuoja NVSC toliau vykdo jų nurodymus (tel. 1808, tel. + 370 618 79984 arba +370 616 94562) ir 

informuoja krizinių situacijų valdymo grupės vadovę Ingą Vargalienę tel. +370 694 95770. 

2. Pagal grafiką budintis vadovas: 

2.1. Nurodo už komunikaciją atsakingam grupės nariui informuoti darbuotojus, kontaktavusius su užsikrėtusiu 

asmeniu savarankiškai susisiekti su NVSC ir izoliuotis namuose.  

2.2. Nurodo už patalpų valymą atsakingam asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, kuriose 

prieš tai dirbo ar lankėsi darbuotojas. 
2.1. Asmeninių 

kvėpavimo takų 

apsaugos 

priemonių 

išdalinimas 

Progimnazijos 

darbuotojams 

Dir. pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Kaukės dėvimos visą darbo laiką, per pietų pertrauką ir kelionės  į/iš darbo metu. 

2.2. Ribojamas 

darbuotojų 

kontaktų skaičius 

ESVG Ribojamas Progimnazijos darbo laikas. 

2.3.  Vykdomos visos 

ankstesniuose 

lygiuose nurodytos 

priemonės 

Visi atsakingi 

asmenys 

 



 Pavojaus atšaukimas 

1. Priemonių, 

ribojančių viruso 

plitimą atšaukimas 

ESVG Atsižvelgiant į PSO ir SAM rekomendacijas. 

 

                                         


