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 Darbuotojams! 

 Nuo 2020-06-01 dirbti laikantis reikalavimų: 

ateiti į darbą sveikam t.y. neturint užkrečiamų ligų požymių: tem-

peratūra ne aukštesnė kaip 37,3 °C, ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų simptomų (kosulio, slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir 

pan.); ūmių žarnyno infekcijų simptomų (viduriavimo, vėmimo ir 

pan.), bėrimų. Informuoti įstaigos vadovą ir nedelsiant pasišalinti iš 

darbo atsiradus užkrečiamų ligų požymiams; 

atėjus į darbą pasimatuoti temperatūrą, ją fiksuoti darbuotojų tem-

peratūros matavimo žurnale (žurnalas — pas budėtoją);  

atėjus į darbą dezinfekuoti rankas; 

dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones; 

laikytis asmens higienos reiklavimų: kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, 

rankų higienos; 

užtikrinti klasių vėdinimą: išvėdinti prieš atvykstant mokiniams ir 

kiekvienos pertraukos metu; 

ne rečiau kaip 2 kartus per dieną valyti dažnai liečiamus paviršius 

(ugdymo priemones, stalų paviršius, durų rankenas, turėklus ir kt.); 

išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą tarp visų asmenų; 

pranešti įstaigos vadovui apie nustatytą Covid-19 infekciją / kontaktą 

su sergančiuoju; 

nedirbti privalomos izoliacijos metu. 

            Direktorė 

 

Parengė mokyklos sveikatos specialistė Jolanta Bručkienė 
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 Mokiniams! 

 Reikalavimai nuo 2020-06-01: 

atvykti į mokyklą / bendrabutį sveikam t.y. neturint užkrečiamų ligų 

požymių: temperatūra ne aukštesnė kaip 37,3 °C, ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų simptomų (kosulio, slogos, pasunkėjusio 

kvėpavimo ir pan.); ūmių žarnyno infekcijų simptomų (viduriavimo, 

vėmimo ir pan.), bėrimų; 

nedelsiant informuoti klasės vadovą / bendrabučio auklėtoją atsiradus 

užkrečiamų ligų požymiams; 

draudžiama atvykti į mokyklą: esant privalomoje izoliacijoje, sergant 

Covid-19, turėjus sąlytį su sergančiuoju; 

atvykus į mokyklą / bendrabutį (kasdien) pasimatuoti temperatūrą, ją 

fiksuoti mokinių temperatūros matavimo žurnale (žurnalas — pas 

budėtoją);  

atvykus į mokyklą / bendrabutį dezinfekuoti rankas; 

dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones; 

laikytis asmens higienos reiklavimų: kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų 

higienos; 

išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą tarp visų asmenų; 

vengti susibūrimų; 

nedelsiant informuoti klasės vadovą / bendrabučio auklėtoją apie nustaty-

tą Covid-19 infekciją / kontaktą su sergančiuoju; 

lankytis valgykloje pagal numatytą grafiką.   

     Direktorė 

         

Parengė mokyklos sveikatos specialistė Jolanta Bručkienė 


