PATVIRTINTA
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos
direktoriaus įsakymu 2020-08-18 Nr. V-81
COVID-19 PANDEMIJOS METU NUSTATYTA TVARKA
TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
Bendrieji reikalavimai:
1. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose
erdvėse privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas.
2. Visiems mokiniams, kurie vyresni nei 6 metų amžiaus, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną
dengiančią kaukę esant mokyklos teritorijoje (koridoriuje, valgykloje, klasėje ir pan.).
3. Maksimaliai išnaudoti galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.
4. Riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato vidų,
nustatant tam skirtas erdves ar vietas.
5. Mokykloje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai).
6. Sudaryti galimybę darbuotojų rankų dezinfekcijai.
7. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti
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 turi
būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas
mokinys, jie turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas
dalijimasis ugdymo priemonėmis. Kitas aplinkos valymas mokykloje turi būti atliekamas
atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID19
pandemijos
metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(1).pdf).
8. Mokytojas yra atsakingas už savo darbo stalo bei naudojamo inventoriaus dezinfekavimą,
išskyrus specializuotus kabinetus.
Mokinių judėjimas ugdymo įstaigoje:
1.
2.
3.
4.
5.

Priešmokyklinių klasių, pradinių klasių mokinių judėjimui skirta I-oji laiptinė (oranžinė
zona).
5a, 5b, 6B, 9 ir 10 klasių mokinių judėjimui skirta II laiptinė (raudona zona).
6a, 7a, 7b, 8a, 8b klasių mokinių judėjimui skirta III-oji laiptinė (žalia zona).
Judėti mokiniams ne jiems skirtose laiptinėse draudžiama.
Už mokinių judėjimo tvarką pertraukų metu yra atsakingi budintys mokytojai.

Mokinių maitinimo tvarkaraštis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai (visos trys grupės) maitinami 10.20 val. valgykloje.
2a, 2b, 3a klasės mokiniai – 10.35 – 10.50 val. valgykloje.
3b, 4a, 4b klasės mokiniai – 10.50 – 11.05 val. valgykloje.
1a, 1b klasės mokiniai – 11.05-11.20 val. valgykloje.
5a, 5b, 6b, 9 ir 10 mokiniai – 11.45 – 11-55 val. valgykloje.
6a, 7a, 7b, 8a ir 8b klasių mokiniai – 11.55 – 12.05 val. valgykloje.
Trumpųjų pertraukų metu mokiniai nėra maitinami.
Prailgintos dienos grupės PUG vaikai gali valgyti 12.10-12.25 valgykloje
Pradinių klasių prailgintos grupės vaikai gali valgyti 13.05 – 13.20 valgykloje
Prailgintos grupės mokytojos vaikus palydi į valgyklą ir parveda į klasę po maitinimo,
atsako už tvarką maitinimo metu.
(Dėl laikų galite tartis su direktoriumi).

Atsakingi asmenys už kabinetus:
1. Kiekvienos klasės auklėtoja(s) paskiria 2 atsakingus mokinius, kurie užrakina ir atrakina
kabinetą kiekvienos pertraukos metu, pasibaigus ir prasidėjus naujai pamokai. Atsakingi mokiniai
paskiriami 2 savaičių laikotarpiui. Klasės vadovas raštu sudaro sąrašą atsakingų mokinių, esant
reikalui (susirgus, neatvykus mokiniui ir pan.) sąrašą koreguoja.
2. Prieš 1-ą pamoką raktą iš budinčiojo paima pirmąją pamoką turintis mokytojas. Po pamokos
raktą dezinfekavęs mokytojas perduoda atsakingam už raktą mokiniui.
3. Atsakingas mokinys prieš paskutinę pamoką klasės raktą grąžina mokytojui, pedagogas raktą
dezinfekuoja, o po pamokos pedagogas raktą perduoda budinčiajam. Budėtojas raktus dezinfekuoja
po pamokų.
Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą:
1. Sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno
temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;
2. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, priimamų į įstaigą, sveikatos
būklė vertinimą. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų
ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų
priimami.
3. Į švietimo įstaigą neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
4. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai,
rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;

5. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
6. Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, 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 14
dienų izoliaciją;

