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VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI 

PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 

ATVEJĮ MOKYKLOJE, PLANAS 

 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu 

COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį planas 

parengtas  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-

1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

vykdymo būtinų sąlygų“ . 

 

Eil. 

Nr. 

Atvejai Veiksmų planas 

1. Jei mokiniui mokykloje pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

kitų užkrečiamųjų ligų požymiai 

(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). 

1.1. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas ar sveikatos 

priežiūros specialistas nedelsiant izoliuoja mokinį 

mokyklos paskirtoje patalpoje ir informuoja tėvus 

bei mokyklos vadovą apie atvejį. 

1.2. Mokinio tėvai ar globėjai kreipiasi konsultacijai 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekia su savo šeimos gydytoju ir vykdo jų 

nurodymus. 

2. Jei mokykla iš mokinio ar jo tėvų 

gavo informaciją apie mokiniui 

nustatytą COVID-19 ligą. 

Mokyklos vadovas: 

2.1. nedelsiant informuoja NVSC (tel. (85)2649676), 

kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems 

taikoma 14 dienų izoliacija; 

2.2. nurodo už komunikaciją atsakingam darbuotojui 

informuoti mokyklos darbuotojus, kontaktavusius 

su užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su 

NVSC ir izoliuotis namuose; 

2.3. priima sprendimą dėl klasės / grupių / srautų ar 

visos mokyklos uždarymo ir dėl nuotolinio 

mokymo(si) organizavimo. 

3. Jei darbuotojui darbo metu 

mokykloje pasireiškia karščiavimas 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymiai. 

3.1. Darbuotojas turi nedelsiant palikti mokyklos 

patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

 



4. Jei mokykla iš darbuotojo gavo 

informaciją apie darbuotojui 

nustatytą COVID-19 ligą. 

Mokyklos vadovas: 

4.1. nedelsiant informuoja NVSC (tel. (85)2649676),  

       kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems  

       taikoma 14 dienų izoliacija. 

4.2. nurodo už komunikaciją atsakingam darbuotojui 

informuoti mokyklos darbuotojus, kontaktavusius 

su užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su 

NVSC ir izoliuotis namuose. 

4.3. priima sprendimą dėl klasės / grupių / srautų ar 

visos mokyklos uždarymo ir dėl nuotolinio 

mokymo(si) organizavimo. 

5. Jei mokykla gauna pranešimą iš 

NVSC apie mokyklos darbuotojui ar 

mokiniui nustatytą COVID-19 ligą. 

Mokyklos vadovas: 

5.1. bendradarbiauja ir vykdo sveikatos specialistų 

rekomendacijas. 

5.2. priima sprendimą dėl klasės / grupių / srautų ar 

visos mokyklos uždarymo ir dėl nuotolinio 

mokymo(si) organizavimo. 

6. Mokyklos darbuotojams ar mokiniui 

nustačius COVID-19 atvejį. 

6.1. Mokyklos vadovas turi nedelsiant kreiptis į 

savivaldybę (tel. 1355) dėl patalpų dezinfekavimo. 

6.2. Mokykla veiklą tęsia tik gavus NVSC leidimą. 
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