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ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUŠEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

VEIKSMŲ PLANAS KAIP ELGTIS JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS AR 

MOKINYS SUSIRGO COVID-19 LIGA 

 

Eil. 

Nr. 

Veiksmai Atsakingi asmenys 

I. Jeigu mokiniui ar darbuotojui pakilo temperatūra ar 

pasireiškė ūmioms žarnyno infekcijoms ir kitoms 

užkrečiamoms ligoms būdingi simptomai, atliekami 

šie veiksmai: 

1. Mokinys arba darbuotojas izoliuojamas visuomenės 

sveikatos biuro kabinete, su juo paskiriamas būti klasės 

auklėtojas, jo nesant, socialinis pedagogas. 

2. Atsakingas už COVID 19 valdymą asmuo, 

dezinfekavęs rankas, mokiniui arba darbuotojui 

paduoda  medicininę kaukę arba paprašo pasikeisti į naują 

(kartu paduoda ir maišelį, į kurią įdedama panaudota 

kaukė). 

3. Ramiai pranešama  mokinio tėvams, paprašoma, kad 

jie kuo skubiau atvyktų pasiimti vaiko, primenama, kad 

jie turi dėvėti apsauginę kaukę. 

4. Darbuotojo paprašoma nedelsiant vykti į izoliavimo 

vietą (primenama, kad negalima vykti visuomeniniu 

transportu). 

5. Kartu su mokiniu būnantis pedagogas atlieka pirminį 

paklausimą: ar vaiko aplinkoje nėra sergančių COVID 19, 

keliavusių užsienyje, sergančių infekcinėmis ligomis. 

6. Atvykusių pasiimti vaiko tėvų paprašoma prie įėjimo 

dezinfekuoti rankas ir būti su veido apsaugos 

priemonėmis. 

7. Tėvams nurodoma konsultuotis su šeimos gydytoju. 

8. Darbuotojui nurodoma konsultuotis su šeimos 

gydytoju. 

9. Tėvams nurodoma, kad į izoliavimo vietą negalima 

vykti visuomeniniu transportu, kad vaikas negali 

bendrauti su kitais asmenimis kieme, gatvėje. 

10. Gimnazijos patalpose, kuriose lankėsi sergantis 

asmuo, atliekama dezinfekcija su autorizuotais biocidais 

pagal gamintojo instrukcijas, ne trumpiau kaip 15 min. 

vėdinamos patalpos. Dezinfekcija atliekama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijomis. 

11. Atsakingas už COVID 19 valdymą asmuo surenka 

informaciją, ar nepasireiškė panašūs simptomai kitiems 

mokiniams, darbuotojams. 
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II. Jeigu darbuotojas informuoja įstaigos vadovą apie 

patvirtintą COVID-19 ligos atvejį: 

1.Atsakingas už COVID 19 valdymą asmuo telefonu 

susisiekia su sergančiu darbuotoju: primena apie būtinybę 

izoliuotis, sudaro sąlytį su sergančiuoju turėjusių asmenų 

sąrašą. 

2. Pagal parengtą sąrašą informuojami visi asmenys, kad 

jie turi izoliuotis ir kad jiems privalu sulaukti NVSC 

specialistų skambučio. Nesulaukus skambučio per 24 val. 

jie  patys privalo užpildyti Sąlytį turėjusių asmenų anketą 

adresu: https://nvsc.lrv.lt/salyt-turejusiu-asmenu-anketa 

arba  sakmbinti tel.nr. (8 5) 264 9676, pirmadienį-

ketvirtadienį ir savaitgaliais: 8.00-17.00, penktadienį  

– 8.00 – 17.00 val. 

3. Pirmadienį-ketvirtadienį ir savaitgaliais: 8.00-17.00, 

penktadienį  – 8.00 – 17.00 val. el paštu: vilnius@nvsc.lt 

NVSC specialistams pateikiamas sąrašas asmenų, 

turėjusių sąlytį su sergančiuoju. 

4. Sulaukus NVSC specialistų skambučio direktorius gali 

tartis dėl nuotolinio susitikimo dėl tolimesnių veiksmų. 

Nesulaukus skambučio per 24 val. kreiptis patiems tel.nr. 

(8 5) 264 9676. 

5.Susisiekiama su visais darbuotojais nuotoliniu būdu (el. 

paštu, telefonu arba Zoom platformoje), pateikiama 

informacija apie susidariusią situaciją ir tolimesnius 

veiksmus. Nurodoma dėl kylančių klausimų kreiptis į J. 

Šiupšinskienę, atsakingą už COVID-19 ligos valdymą, jai 

nesant, į A. Sorakienę. 

6. Gimnazijos patalpos, kuriose lankėsi sergantis asmuo, 

atliekama dezinfekcija su autorizuotais biocidais pagal 

gamintojo instrukcijas, ne trumpiau kaip 15 min. 

vėdinamos patalpos. Dezinfekcija atliekama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijomis. 

7. Surengiamas pasitarimas su NVSC specialistais dėl 

masinių renginių organizavimo. 

8. Tik atlikus dezinfekciją darbuotojams ir mokiniams 

leidžiama grįžti į darbo ir mokymosi vietą. 

9. Dirbti leidžiama grįžti neizoliuotiems asmenims ir 

asmenims, kuriems po ligos (COVID-19), atsižvelgdamas 

į tyrimų rezultatus, leidžia grįžti šeimos gydytojas. 
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III. Jeigu gimnazijos darbuotojui  patvirtinta COVID-19 

liga: 

1. Darbuotojas lieka namuose ir dėl tolimesnių veiksmų 

bei gydymo susisiekia su savo šeimos gydytoju. 

2. Telefonu informuoja direktorių/us (jeigu dirba keliose 

ugdymo įstaigose) apie  patvirtintą susirgimą ir pateikia 

svarbią informaciją: išvardija kolegas ir ugdytinius, su 

kuriais bendravo ilgiau nei 15 min., artimiau nei 2 m 

atstumu be asmeninių apsaugos priemonių 72 val. iki 

simptomų pradžios (arba teigiamo testo rezultato, jei 

simptomai nepasireiškė) ir po to. 

 

 

Darbuotojas 

mailto:vilnius@nvsc.lt


3.  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai 

susisieks su darbuotoju per 24 val. nuo informacijos 

gavimo. Jeigu praėjus parai po teigiamo testo atsakymo 

gavimo asmuo nesulaukia skambučio iš NVSC, jis 

kreipkiasi telefono numeriu (85)2649676. Kai susisiekia 

NVSC specialistas, pateikiama jam visa prašoma 

informaciją bei vykdomos  rekomendacijos. 

4. Pasireiškus ar pasunkėjus bent vienam ūmios virusinės 

kvėpavimo takų infekcijos požymiui ( karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar kt.), atsiradus ūmių 

žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams, asmuo 

susisiekia su šeimos gydytoju arba kreipiasu į GMP (tel. 

nr. 112) 

5. Į darbą darbuotojas gali  grįžti, kai šeimos gydytojas, 

atsižvelgdamas į  tyrimų rezultatus, nustatys, kad 

darbuotojas pasveiko. 

IV. Įstaigos vadovo veiksmai, jeigu COVID-19 liga  

patvirtinta gimnazijos mokiniui: 

1. Asmuo, atsakingas už COVID-19 ligos valdymą, 

susisiekia su sergančiu mokiniu, sužino visą reikiamą 

informaciją, primena apie būtinybę izoliuotis bei sudaro 

sąlytį turėjusių asmenų sąrašą. 

2. Informuoja visus asmenis pagal atsakingo už COVID-

19 ligos valdymą asmens sudarytą sąrašą, kad jie gali 

izoliuotis ir privalo sulaukti NVSC specialistų skambučio. 

Nesulaukus skambučio per 24 val. šie asmenys turi 

kreiptis patys ir užpildyti Sąlytį turėjusių asmenų anketą  

adresu htttps://nvsc.lvr.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa 

arba skambinti telefonu (85)2649676. 

3. Sulaukia NVSC specialistų skambučio ir 

bendradarbiauja dėl tolimesnių veiksmų. Esant poreikiui, 

tariasi su NVSC specialistais dėl nuotolinio susitikimo. 

4. Susisiekia su visais įstaigos darbuotojais nuotoliniu 

būdu, informuoja apie susidariusią situaciją ir tolimesnius 

veiksmus. 

5. Organizuoja dezinfekciją su autorizuotais biocidais bei 

vėdinimą patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo.  

6.Informuoja darbuotojus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie susidariusią situaciją, atliekamus ir 

planuojamus atlikti veiksmus. Nurodo, kad dėl kylančių 

klausimų gali kreiptis į asmenį, atsakingą už COVID-19 

ligos valdymą. 

7. Dėl organizuojamų masinių renginių, švenčių tariasi su 

NVSC specialistais. 

8. Leidžia atnaujinti darbus ir grįžti į gimnaziją  tik tiems 

darbuotojams bei mokiniams, kurių neizoliavo NVSC. 

Grįžti į gimnaziją galima ne anksčiau nei bus atlikta 

dezinfekcija. 

9. Į darbą bei mokymosi vietą sirgusiam COVID-19 liga 

leidžiama grįžti po to, kai šeimos gydytojas nustatys, kad 

jis pasveiko. 
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V. Jeigu darbuotojas  ar mokinys bendravo su asmeniu, 

kuriam patvirtintą COVID-19 liga: 

1. Ugdymo procesas nenutraukiamas. 

2. Sužinojus faktą  visi darbuotojai informuojami 

nuotoliniu būdu (el. paštu, telefonu arba Zoom 

platformoje), pateikiama informacija apie susidariusią 

situaciją ir tolimesnius veiksmus. 

3. Darbuotojui, turėjusiam sąlytį su sergančiu COVID-19, 

sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu (jam 

pageidaujant, aprūpinama kompiuteriu, spausdintuvu ir 

kt. 

4. Informuojama apie galimybę kreiptis į NVSC ir šeimos 

gydytoją dėl galimybės gauti nedarbingumo pažymėjimą. 

5. Mokiniui, turėjusiam sąlytį su sergančiu COVID-19, 

sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu (jam 

pageidaujant, aprūpinama kompiuteriu arba planšete). 

6. Direktorius nurodo dėl kylančių klausimų kreiptis į J. 

Šiupšinskienę, atsakingą už COVID-19 ligos valdymą, jai 

nesant, į A. Sorakienę. 

7. Asmens, turėjusio sąlytį su sergančiu COVID-19, 

saviizoliacijos laikotarpį nurodo NVSC specialistai. Jei 

per 14 dienų nuo paskutinio sąlyčio neatsiranda 

užkrečiamoms ligoms būdingų simptomų, darbuotojams 

ir mokiniams leidžiama grįžtį į gimnaziją. 
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VI. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams), jeigu 

COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui: 

1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) lieka namuose ir dėl 

tolimesnių veiksmų bei gydymo susisiekia su vaiko 

gydytoju. 

2. Telefonu informuoja gimnazijos direktorių apie  vaikui 

patvirtintą susirgimą bei kartu su vaiku aptaria, prisimena, 

su kuo vaikas gimnazijoje bendravo ilgiau nei 15 min, 

artimiau nei 2 m atstumu be asmeninių apsaugos 

priemonių 72 val. iki simptomų pradžios (arba teigiamo 

testo rezultato, jei simptomai nepasireiškė) ir visas dienas 

po to. 

3.  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai 

susisieks su tėvais (globėjais, rūpintojais)   per 24 val. 

nuo informacijos gavimo. Jeigu praėjus parai po teigiamo 

testo atsakymo gavimo nesulaukiama skambučio iš 

NVSC, kreipiamasi telefono numeriu (85)2649676. Kai 

susisieks NVSC specialistas, pateikiama jam visa 

prašoma informacija bei vykdomos rekomendacijos. 

4. Tėvams (globėjams, rūpintojams)  ar vaikui pasireiškus 

ar pasunkėjus bent vienam ūmios virusinės kvėpavimo 

takų infekcijos požymiui ( karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ar kt.), atsiradus ūmių žarnyno 

infekcijų ir kt. susirgimų požymių, jie susisiekia su 

šeimos gydytoju arba kreipiasi į GMP (tel. 112). 

5. Į gimnaziją vaikas gali grįžti, kai šeimos gydytojas, 

atsižvelgdamas į  tyrimų rezultatus, nustato, kad 

pasveiko. 

 

 

Tėvai 



6. Dėl sąlyčio su COVID-19 liga sergančiu vaiku tėvai 

(globėjai, rūpintojai) izoliuojami. Į darbą gali grįžti 

pasibaigus saviizoliacijos laikotarpiui, jeigu nepasireiškia 

užkrečiamajai ligai būdingi simptomai. Saviizoliacijos 

laikotarpį nustato su  tėvais (globėjais, rūpintojais)  

susisiekęs NVSC specialistas. 

VII. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams), jeigu 

gimnazijos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 

liga: 

1. Gimnazijos direktorius informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie susidariusią padėtį ir tolimesnius 

veiksmus. Gimnazija kartu su NVSC specialistais 

išsiaiškins, ar  vaikas turėjo sąlytį su sergančiu asmeniu ir 

nustatys sąlyčio riziką. 

2. Jei NVSC specialistai nustatys, kad vaikas turėjo 

didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu 

asmeniu, su tėvais (globėjais, rūpintojais)  susisieks 

NVSC specialistai ir nurodys tolimesnius veiksmus ir 

paaiškins apie saviizoliciją bei ištyrimo poreikį, jeigu toks 

bus. 

3. Sužinojus, kad vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su 

COVID-19 liga sergančiu asmeniu, tėvai (globėjai, 

rūpintojai)  laukia tolimesnių NVSC nurodymų. 

Nesulaukę skambučio per 24 val.  turi kreiptis patys 

užpildydami Sąlytį turėjusių asmenų anketą  adresu 

htttps://nvsc.lvr.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa arba 

skambinti telefonu (85)2649676. Kai susisieks NVSC 

specialistas, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia jam visą 

prašomą informaciją bei vykdo jo rekomendacijas. 
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VIII. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams), 

darbuotojams, jeigu vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį 

su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga: 

1. Vaikas privalo likti namuose ir laukti NVSC specialistų 

skambučio. (Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys – tie, su 

kuriais GOVID-19 liga sergantis asmuo bendravo ilgiau 

nei 15 min, artimiau nei 2 m atstumu be asmeninių 

apsaugos priemonių 72 val. iki simptomų pradžios arba 

teigiamo testo rezultato, jei simptomai nepasireiškė) ir 

visas dienas po to). 

2. Tėvai telefonu informuoja gimnazijos direktorių apie 

didelės rizikos sąlytį su  COVID-19 liga sergančiu 

asmeniu. 

3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai 

susisieks su mokiniu arba jo tėvais (globėjais, rūpintojais)   

per 24 val. nuo informacijos gavimo. Jeigu praėjus parai 

po teigiamo testo atsakymo gavimo nesulaukiama 

skambučio iš NVSC, mokinys arba jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) kreipiasi tel. nr. (85)2649676. Kai susisiekia 

NVSC specialistas, pateikiama jam visa prašoma 

informacija bei vykdomos jo rekomendacijos. 

4.Saviizoliacijos laikotarpį nustatys su mokiniu arba jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) susisiekęs NVSC 
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specialistas. 

5. Jei izoliavimo laikotarpiu  pasireiškia ar pasunkėja bent 

vienas ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos 

požymis ( karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ar kt.), mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

kreipiasi   į šeimos gydytoją arba Karštąja koronaviruso 

liniją telef. 1808, informuoja apie susirgimo aplinkybes ir 

vykdo medikų rekomendacijas. 

 

_____________________ 

 

Planą parengė 

Vaiko gerovės komisija 

 


