
 
  ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL DARBO ORGANIZAVIMO ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI  

TAISYKLIŲ IR JŲ PRIEDŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. rugsėjo 17 d.  Nr. VĮ-12 

Anykščiai 

 

 

Vadovaudamasi Anykščių meno mokyklos nuostatų, patvirtintų Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-TS-91, 30.8 punktu,  Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 „Dėl Covid-19 ligos (korona viruso 

infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir 

savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ , 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. V-

1194 bei 2020 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. V-1265 ir jo pakeitimais; 

1. T v i r t i n u  darbo organizavimo esant ekstremaliai situacijai taisykles ir jų priedus 

(pridedama). 

2. S k i r i u  direktoriaus pavaduotojas: Sigitą Urbonavičienę ir Rūtą Pelegrimienę  

atsakingomis už mokykloje COVID-19 ligos valdymą; 

3. Darbuotojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kreiptis į paskirtus ugdymo 

įstaigoje asmenis, atsakingais už COVID-19 ligos valdymą. 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Anykščių muzikos mokyklos direktoriaus 2020 m. 

birželio 2 d. įsakymą Nr. VĮ-15 „Dėl darbo organizavimo esant ekstremaliai situacijai taisyklių 

patvirtinimo“. 

  

 

 

Direktorė               Kristina Vičinienė 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Anykščių meno mokyklos direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. VĮ-12 

 

DARBO ORGANIZAVIMO ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI  

TAISYKLĖS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 

„Dėl Covid-19 ligos (korona viruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“, 2020 m. gegužės 14 

d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. 

gegužės 18 d. sprendimu Nr. V-1194 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų 

sąlygų“ pakeitimu, 2020 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. V-1265 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu sudarytos šios Anykščių meno  mokyklos  taisyklės :  

1. Visos mokyklos veiklos organizuojamos ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir 

užtikrinama, kad kiekvienam vaikui veiklos vykdymo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 

kv. m. plotas. Veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad 

vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų 

kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. Vienos grupės veiklos organizuojamos 

vienoje patalpoje (grupės veiklos vykdymo patalpos nekeičiamos). 

 2. Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai privalo laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 

metro atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama 

fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas (trumpiau nei 15 min.). Darbuotojams veiklų, ypač vykdomų 

uždarose patalpose, metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

 3. Mokytojai veiklas organizuoja taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, 

veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką ir išlaikyti 

saugų atstumą. Vyresni vaikai į mokyklos patalpas eina be tėvų (globėjų), mažesnius tėvai palydi 

iki mokyklos durų (jei yra būtinybė, lauke mažesnius mokinius pasitinka apsaugos priemones 

dėvintis mokytojas).  

4. Ūkvedys užtikrina, kad prie įėjimo į mokyklą gerai matomoje vietoje būtų padėta 

darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirta priemonė, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos 

vaizdinės rekomendacijos.  

5. Sekretorė ir renginių organizatoriai pasirūpina, kad prie įėjimo į mokyklą veiklose 

dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams ir kitiems lankytojams būtų skelbiama informacija:  

5.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketas ir kt.), prievolę dėvėti nosį ar burną dengiančias priemones pagal Nutarimo Nr. 207 

nuostatas; 

5.2. kad įstaigoje aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones) dėvintys lankytojai; 

5.3. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

5.4. apie draudimą dalyvauti veiklose vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 

C ir daugiau) ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių;  



5.5. apie tai, kad įstaigoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims ar  

sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos 

ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše.  

6. Mokytojai, pastebėję, kad vaikams pasireiškia karščiavimo (37,3 C ir daugiau) 

požymiai, kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas), privalo jiems neleisti dalyvauti veiklose.  

7. Mokyklos budėtojas privalo matuoti visų atvykstančių į veiklas vaikų kūno 

temperatūrą prie įėjimo ir neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar 

kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.)  

8. Nustačius, kad vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti izoliuojamas ir konsultuojamasi su 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų, informuojami vaiko tėvai, 

administracija.  

9. Darbuotojams, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į 

darbą vykti draudžiama.  

10. Darbuotojams atvykus į darbą budėtojas matuoja kūno temperatūrą. Darbuotojai, 

kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai 

(pvz. karščiavimas 37,3 C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, 

viduriavimas ir pan.), nedelsiant nušalinami nuo darbo, rekomenduojant konsultuotis Karštąja 

koronaviruso linija tel.1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju nuotoliniu būdu.  

11. Mokyklos direktorius ir ūkvedys nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą. 

Mokytojai stebi savo sveikatos būklę.  

12. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) 

arba mokyklos administracijai gavus iš darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 

(koronaviruso infekciją), atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą, apie tai informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja 

su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.  

13. Ūkvedys užtikrina darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus:  

13.1. įrengia darbo vietas taip, kad tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų būtų ne 

mažesnis kaip 1 metro atstumas; 

13.2. apriboja fizinį kontaktą tarp darbuotojų, jei kontaktas yra būtinas, apriboja 

kontakto laiką (ne ilgiau 15 min.);  

13.3. sureguliuoja darbuotojų valgymo pertraukų metu laiką, siekiant sumažinti 

žmonių, kurie dalijasi personalo kambariu, skaičių;  

13.4. esant poreikiui, administracija organizuoja susirinkimus, pasitarimus nuotoliniu 

būdu. Jei susirinkimai, pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje, darbuotojai turi dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones); 

 13.5. nedirba pats ir draudžia įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma 

izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

13.6. įstaigos lankytojai prioriteto tvarka aptarnaujami nuotoliniu būdu. Jei tai 

neįmanoma, apriboti vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičių, užtikrinant kitas saugos 

priemones:  



13.6.1. užtikrinti, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. įstaigos 

patalpos plotas arba vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas;  

15.6.2. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, jei įmanoma išlaikant ne 

mažesnį nei 2 m. atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis; 

  13.6.3. įstaigos lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio 2 metrų atstumo vienas 

nuo kito. Įstaigos pirmo aukšto fojė lankytojų srautą reguliuoja budėtojas, prie administracijos 

kabinetų – sekretorė, užtikrinant kad lankytojai ir darbuotojai, aptarnaujantys lankytojus, dėvėtų 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

14. Ūkvedys  ir jo vadovaujami personalo darbuotojai (valytojos) privalo užtikrinti, 

kad mokykloje būtų sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padėta skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai), 

darbuotojams ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams sudaroma galimybė dezinfekuoti rankas 

(gerai matomoje vietoje prie įėjimo, mokytojų ir darbuotojų tualetuose pastatytos rankų 

dezinfekcijai skirtos priemonės), paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.  

15. Ūkvedys  kontroliuoja, kad patalpos, kuriose vykdomos veiklos, valytojų būtų 

išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, taip pat dažnai liečiami 

paviršiai (ugdymo priemonės, 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 (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų 

grupės panaudojimo jos turi būti valytojų išvėdinamos ir išvalomos. Mokytojai privalo darbo 

patalpas vėdinti ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus. Jei ugdymo priemone ar 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, mokytojai juos išvalo ir dezinfekuoja po 

kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas mokykloje turi būti atliekamas atsižvelgiant į LR 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu. 

_____________________ 

 

 


