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COVID-19 UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Situacija Veiksmai Atsakingi vykdytojai 

1. Sudaryta Covid-19 situacijų valdymo grupė Numatyta grupės susirinkimus organizuoti pagal 

poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites 

Covid-19 situacijų 

valdymo grupė 

2. COVID-19 SIMPTOMAMS NEPASIREIŠKUS 

(DARBUOTOJAMS)  
Jeigu darbuotojas lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo 

sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais ar atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija, tač iau 

jam simptomai nepasireiškė 

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo 

paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos), 

suderinęs su ugdymo įstaigos vadovu (elektroninėmis 

nekontaktinėmis priemonėmis), gali dirbti nuotoliniu 

būdu. Gali skambinti šeimos gydytojui dėl 

nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba pasiimti 

kasmetines apmokamas ar neapmokamas atostogas 

saviizoliacijos laikotarpiu 

Visi darbuotojai 

 

3. COVID-19 SIMPTOMAMS  

PASIREIŠKUS (DARBUOTOJAMS)  
Jeigu darbuotojas turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų 

grįžusiais ar atvykstančiais asmenimis arba bendravo su 

žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė simptomai 

Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso 

simptomus informuoja tiesioginį vadovą. Šis informuoja 

krizinių situacijų valdymo grupės vadovę Danutę 

Ropienę tel. 8 612 94 799  

(žr. priedus). 

Visi darbuotojai, 

Covid-19 situacijų 

valdymo grupės 

vadovas 

 

4. COVID-19 SIMPTOMAMS NEPASIREIŠKUS 

(UGDYTINIAMS)  

Jeigu ugdytinis su tėvais lankėsi paveiktose teritorijose, 

turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais ar 

atvykstančiais asmenimis arba bendravo su žmogumi, 

kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso 

infekcija, tačiau jam simptomai nepasireiškė 

Ugdytinio tėvai privalo apie tai informuoti lopšelio-

darželio vadovą. Esant poreikiui saviizoliuotis 14 dienų 

nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje 

dienos. 

Tėvai (globėjai), 

grupės vadovas  

 

5.  

 
COVID-19 SIMPTOMAMS  

PASIREIŠKUS (UGDYTINIAMS), TAČIAU 

GAUTAS NVSC PRANEŠIMAS  
Jeigu ugdytinio tėvai užsikrėtę koronaviruso infekcija, 

tačiau vaikams simptomai nepasireiškė 

Ugdytinio tėvai privalo informuoti lopšelio-darželio 

vadovą ir saviizoliuotis 14 dienų nuo paskutinės 

lankymo įstaigoje dienos. 

Tėvai (globėjai), 

Covid-19 situacijų 

valdymo grupės 

vadovas, įstaigos 

vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo  
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Įtariamo ar patvirtinto COVID-19 ligos atvejo valdymas ir veiksmai 

6. COVID-19 LIGOS SIMPTOMŲ 

PASIREIŠKIMAS 

DARBUOTOJUI, 

ESANT NAMUOSE:  
 

1. Darbuotojas informuoja įstaigos vadovą ir lieka namuose.  

2. Nedelsdamas kreipiasi į savo šeimos gydytoją ar karštąją liniją 1808 ir izoliuojasi, 

kol iš NVSC gaunami neigiami COVID-19 ligos testo rezultatai.  

3. Vadovas nurodo už komunikaciją atsakingam grupės nariui informuoti 

darbuotojus, kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su 

NVSC ir izoliuotis namuose.  

4. Vadovas nurodo už patalpų valymą atsakingam asmeniui papildomai išvalyti ir 

išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi darbuotojas.  

Darbuotojai, 

COVID-19 

situacijos 

valdymo grupės 

vadovas, įstaigos 

vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo  

 

7. COVID-19 LIGOS SIMPTOMŲ 

PASIREIŠKIMAS 

DARBUOTOJUI, 

ESANT DARBO VIETOJE: 
 

1. Darbuotojas informuoja įstaigos vadovą; nedelsiant izoliuojamas, aprūpinamas 

AAP ir nušalinamas nuo darbo (siunčiamas namo).  

2. Darbuotojas skambina šeimos gydytojui ar trumpuoju numeriu 1808 ir vykdo 

specialistų nurodymus.  

3. Informuoja NVSC ir vykdo jų nurodymus.  

4. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį papildomai 

išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo įstaigos patalpas (valytojas/mokytojo 

padėjėjas privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines).  

5. Vadovas informuoja tiesiogiai kontaktavusius su susirgusiu asmeniu darbuotojus, 

kad laikytųsi 2 metrų atstumo, asmens higienos, dėvėtų ir (ar) naudotų AAP.  

6. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija patvirtintas, stabdoma ugdymo 

įstaigos veikla, uždaromos patalpos, remiantis NVSC ar SAM nurodymais.  

7. Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC leidimą.  

8. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą krizinių situacijų grupės narį 

informuoti darbuotojus apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.). 

Darbuotojai, 

COVID-19 

situacijos 

valdymo grupės 

vadovas, įstaigos 

vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo  

 

8. GAVUS INFORMACIJĄ APIE 

GALIMAI UŽSIKRĖTUSIUS 

COVID-19 LIGA 

UGDYTINIUS 
 

1. Vadovas informuoja NVSC ir vykdo jų nurodymus.  

2. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį papildomai 

išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo įstaigos patalpas (darbuotojai privalo 

naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines ir kt.).  

3. Jei vaikui patvirtintas koronaviruso užsikrėtimas, stabdomas grupės veikla. 

4. Teikiama informacija el. dienyne lankančių ir nelankančių vaikų tėvams apie 

grupės uždarymą.  

5. Uždaryta ugdymo institucijos grupė veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC leidimą.  

6. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą krizinių situacijų grupės narį 

informuoti darbuotojus apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.).  

Grupės 

darbuotojai, 

COVID-19 

situacijos 

valdymo grupės 

vadovas, įstaigos 

vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo  

 

 

_________________________________________________________ 
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Covid-19 užkrečiamosios ligos  

prevencijos veiksmų plano 

1 priedas 
 

 

COVID-19 LIGOS SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VEIKSMAI, ATLIEKAMI GAVUS INFORMACIJOS 

APIE UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ATVEJĮ UGDYMO ĮSTAIGOJE 
 

 
Gavus informaciją iš darbuotojo ar NVSC apie 

užkrečiamosios ligos atvejį ugdymo įstaigoje 

 

 

1. Sudaromas sąrašas žmonių, turėjusių artimą kontaktą (ilgiau nei 15 

min.) su užsikrėtusiuoju.  

2. Visiems privaloma izoliuotis ir laukti NVSC skambučio su 

nurodymais.  

3. Nesulaukus skambučio per 24 val. skambinti 8 5 264 9676  
4. Vykdyti NVSC nurodymus. 

1. Informuoti Panevėžio r. savivaldybės švietimo skyrių:  
8 45 45 40 90 (Inesa Vietienė)  

2. Raštu suderinti su Švietimo skyriumi dėl ugdymo proceso 

organizavimo.  

3. Ugdymo organizavimo pokyčius įforminti direktoriaus įsakymais.  

 

 

 

 

Dezinfekuojamos ir uždaromos visos patalpos, kur lankėsi užsikrėtęs 

asmuo 

 

 

Suderinus su savivaldybės švietimo skyriumi visi darbuotojai 

informuojami apie susidariusią situaciją įstaigoje ir tolimesnius 

veiksmus 

 

 

 

Suderinus su ugdymo įstaigos administracija, paruošti ir išsiųsti 

informaciją ugdymo įstaigos ugdytinių tėvams 
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Covid-19 užkrečiamosios ligos  

prevencijos veiksmų plano 

2 priedas 

 

 

DARBUOTOJO VEIKSMAI, PAJUTUS COVID-19 LIGOS POŽYMIUS 

 

 
Darbuotojas pajutęs COVID-19 ligos simptomus (peršalimą) informuoja įstaigos vadovą 

ar įgaliotą asmenį ir lieka namuose.  

 

 

 

Patvirtinus COVID-19 ligą  

 

 

 

 

Informuoja artimiausius draugus, kolegas apie 

nustatytą atvejį, su kuriais bendravo ilgiau nei 

15 min. be AAP per pastarąsias 72 val.  

 

Telefonu informuoja įstaigos vadovą ar įgaliotą 

asmenį ir pateikia svarbią informaciją: išvardina 

visus kolegas, ugdytinius su kuriais bendravo 

ilgiau nei 15 min. be apsaugos priemonių per 

pastarąsias 72 val.  

 

Laukti NVSC skambučio, nesulaukus 

skambučio per 24 val., skambinti tel. nr.  

8 5 2649676, 1808  

 

 

 

Į darbą grįžti tik po to, kai šeimos gydytojas 

įvertino, kad esate sveikas.  
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Covid-19 užkrečiamosios ligos  

prevencijos veiksmų plano 

3 priedas 

 

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VEIKSMAI, PAJUTUS COVID-19 LIGOS POŽYMIUS AR UŽSIKRĖTUS ŠIA LIGA 

 

 
Patvirtinus COVID-19 ligą arba yra privaloma 

saviizoliacija informuoja lopšelio-daželio 

direktorių ar įgaliotą asmenį ir lieka namuose  

 

 

 

 

 

Informuoja artimiausius draugus, kolegas 

apie nustatytą atvejį, su kuriais bendravo 

ilgiau nei 15 min. be AAP per pastarąsias 

72 val.  

 

Telefonu informuoja įstaigos vadovą ar 

įgaliotą asmenį ir pateikia svarbią informaciją 

apie visus su kuriais (įstaigoje ar jos teritorijoje) 

bendravo ilgiau nei 15 min. be apsaugos 

priemonių per pastarąsias 72 val.  

 

Laukti NVSC skambučio, nesulaukus 

skambučio per 24 val., skambinti tel. Nr.  

8 5 2649676, 1808  

 

 

 

Vaiką atvesti ugdytis tik po to, kai šeimos 

gydytojas įvertino, kad jūs ir šeimos nariai 

sveiki  
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Covid-19 užkrečiamosios ligos  

prevencijos veiksmų plano 

4 priedas 

 

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS ĮSTAIGOJE 

  

Situacija  Veiksmai 
 

1. Patalpų, kuriose 

dirba darbuotojai ir /ar 

prižiūrimi vaikai, 

higiena 

1.1. Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.  

1.2. Paviršiai ir grindys valomi ir dezinfekuojami drėgnuoju būdu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

1.3. Tualetai, durų rankenos, maišytuvai ir kiti paviršiai turi būti dezinfekuojami ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.   

1.4. Žaislai plaunami ne rečiau nei vieną kartą per dieną. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš 

namų.  

1.5. Atliekant valymo darbus, privaloma naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (AAP) (pirštines,  apsaugines 

veido kaukes, jei yra artimo kontakto tikimybė).  

2. Asmens higiena 2.1. Prie plautuvių turi būti skysto antibakterinio muilo, vienkartinių rankšluosčių, dezinfekcinių skysčių.  

2.2. Prie įėjimo į patalpas įrengtos dezinfekcinio skysčio stotelės, darbuotojai ir lankytojai dezinfekuoja rankas.   

2.3. Darbuotojai ir vaikai kuo dažniau plauna rankas naudodamiesi instrukcijomis. Dezinfekuoja rankas tik 

darbuotojai. 

3. Darbo 

organizavimas  

3.1. Darbuotojų sveikata vertinama kasdien prieš patenkant į įstaigos patalpas. 

3.2. Atvesti/pasiimti vaiką į įstaigą lydintysis asmuo turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.  

3.3. Atvedus vaiką į darželį, tėveliai įleidžiami tik į rūbinėles. 

3.4. Pasitinkantieji vaikus darbuotojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes bei kontaktuoti ribotą laiką.  

3.5. Atvykus į įstaigą vaikų sveikata vertinama ir naudojant nuotolinį termometrą matuojama temperatūra. 

3.6. Pagal poreikį darbuotojams, dirbantiems grupėje, rekomenduojama dėvėti daugkartines/vienkartines kaukes, 

pirštines ir kitas apsaugos priemones.   

3.7. Kilus įtarimui, kad vaikas sunegalavo, informuojamas įstaigos direktorius arba įgaliotas asmuo. Informuojami 

tėvai bei vaikas izoliuojamas.   

3.8. Vaikai maitinami grupės patalpose. 

3.9. Jeigu veikla organizuojama salytėje, po kiekvienos grupės panaudojimo ji išvėdinama ir išvaloma. 

3.10. Ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų ir tėvelių kontaktas. Jei to padaryti neįmanoma, būtina 

laikytis 1–2 metro atstumo ir riboti kontakto laiką (trumpiau nei 15 min). 

3.11. Darbuotojams, nedalyvaujantiems vaikų priežiūroje, asmens apsaugos priemonių dėvėjimas nėra privalomas, 

jeigu tarp darbuotojų išlaikomas ne mažesnis 2 metrų atstumas bei kontaktas ne ilgesnis bei 15 min. 

 


