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KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA
SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS, SIEKIANT APSAUGOTI KONSERVATORIJOS
BENDRUOMENĘ NUO COVID-19 INFEKCIJOS
I.

TVARKA KONSERVATORIJOJE

1. Konservatorijoje judėjimas vyksta tokia tvarka:
1.1.
į viršų lipama tik kairiąja puse, į apačią tik dešiniąja puse;
1.2.
į valgyklą įeinama per kairįjį įėjimą, išeinama per rūsį;
1.3.
koridoriuose būti minimaliai, tik esant būtinybei ir laikantis saugaus 2 m atstumo.
2. Mokytojai, mokiniai (gyvenantys Klaipėdoje) ir darbuotojai, įėję į konervatoriją, privalo
pasimatuoti temperatūrą ir užregistruoti ją tam skirtame žurnale, nurodant laiką, vardą, pavardę ir
pareigas.
3. Kai neišlaikomas 2 m atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose
patalpose privalo dėvėti:
3.1.
mokytojai klasėse, kiti konservatorijos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz.
koridoriuose, valgykloje, skaitykloje, mokytojų kambaryje, salėje ir pan.
3.2.
klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz. tėvai, renginio
svečiai ir pan.
4. Nebūtina dėvėti kaukių:
4.1.
mokytojams klasėse, kai išlaikomas 2 m atstumas tarp mokytojų ir mokinių;
4.2.
asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti
sveikatai.
5. Patalpos turi būti nuolat vėdinamos, tris kartus per dieną valomos rankenos, laiptinių
ranktūriai ir kiti dažnai liečiami paviršiai, nuolat dezinfekuojami tualetai ir visos kriauklės, po
kiekvienos pamokos – suolų stalviršiai, pianinų ar fortepijonų klaviatūros.
6. Būtina kuo dažniau plauti rankas, ypač prieš valgį. Stengtis nesisveikinti paduodant ranką
ar apsikabinant.
7. Pasireiškus karščiavimui ar atsiradus blogai savijautai, nedelsiant kreiptis į socialinę
pedagogę.
8. Vengti bendravimo su atsitiktiniais žmonėmis viešose miesto erdvėse, taip pat su
asmenimis, grįžusiais iš užsienio šalių. Jei tokie atvejai pasitaikytų, ypatingai stebėti temperatūros
parodymus ir bendrą savijautą. Atsiradus pablogėjimui, nedelsiant kreiptis į socialinę pedagogę, o
bendrabutyje į auklėtoją, nakties metu – į budėtoją.
9. Paaiškėjus, kad buvo bendrauta su COVID-19 virusu užsikrėtusiu asmeniu, nedelsiant
apie tai informuoti konservatorijos vadovus ir išvykti į namus saviizoliacijai.
10. Vadovautis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktomis rekomendacijomis ir
reikalavimais švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos.
II.

TVARKA KONSERVATORIJOS BENDRABUTYJE

11. Atvykti į bendrabutį būnant sveikam, t. y. neturint užkrečiamųjų ligų požymių (ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų: kosulio, slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.;

ūmių žarnyno infekcijų simptomų: viduriavimo, vėmimo ir pan.; bėrimų), temperatūra neturi viršyti
37,2°C.
12. Draudžiama atvykti į bendrabutį esant privalomoje izoliacijoje, turėjus sąlytį su
infekuotu COVID-19 asmeniu arba sergant pačiam.
13. Atvykus į bendrabutį būtina turėti apsauginę kaukę, sustoti prie budėtojos, dezinfekuoti
rankas. Jei kaukė vienkartinė, jų turėti bent po dvi kiekvienai dienai. Kaukes bendrose patalpose
dėvėti privaloma.
14. Lankant draugus kituose bendrabučio kambariuose privaloma dėvėti apsauginę kaukę ir
bendrauti iki 15 minučių.
15. Bendrabučio virtuve vienu metu gali naudotis iki penkių gyventojų.
16. Svečiai, nesimokantys Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje (išskyrus mokinių
artimuosius), į bendrabutį neįleidžiami. Atvykusiems artimiems šeimos nariams taip pat
rekomenduojama dezinfekuoti rankas ir pasimatuoti temperatūrą.
17. Bendrabutyje du kartus per parą matuojama temperatūra – ryte matuoja dieną dirbanti
auklėtoja, vakare, prieš miegą – vakare dirbanti auklėtoja.
18. Paaiškėjus, kad mokinio temperatūra viršija nustatytą normą, iki tėvų atvykimo mokinį
skubiai izoliuoti į vienvietį kambarį. Susirgusį mokinį tėvai turi išsivežti.
19. Nedelsiant informuoti konservatorijos vadovus apie nustatytą COVID-19 infekciją ar
kontaktą su sergančiuoju.
20. Taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.
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