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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS
EKSTREMALIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 VALDYMO VEIKSMŲ
PLANAS
1. ATSAKINGI ASMENYS už COVID-19 situacijos valdymą Kazlų Rūdos sav.
Plutiškių gimnazijoje
ATSAKINGAS ASMUO – direktorė IRENA KAŠAUSKIENĖ, tel. +370 686 20956, el.p.
plutiskesm@gmail.com. Jei negalima susisiekti –
ANTRAS ATSAKINGAS ASMUO – direktoriaus pavaduotoja ugdymui LIUCIJA
NAGINIONIENĖ, tel. +370 686 66788, el.p. pavaduotojas@plutiskes.kazluruda.lm.lt . Jei negalima
susisiekti –
TREČIAS ATSAKINGAS ASMUO – socialinė pedagogė AKVILĖ MARCINKEVIČIŪTĖ, tel.
+370 659 88577, ep.p. soc.pedagogas@plutiskes.kazluruda.lm.lt
2. KAIP IŠVENGTI COVID-19
Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus ir Plutiškių gimnazijos bendruomenės
susitarimus. Visi gimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėvai, darbuotojai) turi
maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, susitarimų, ribojami gimnazijos bendruomenės
kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
ĮĖJIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS:
Į mokyklą patenkama per du įėjimus/išėjimus, dviem kryptimis: 1) IUG, PUG vaikams ir 1-4 klasių
mokiniams; 2) 5-8 ir IG-IVG klasių mokiniams;
Visi vyresni nei 6 metų gimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėvai, darbuotojai)
įeidami į mokyklą privalo dezinfekuoti rankas (arba mūvėti pirštines, arba nusiplauti rankas su
dezinfekciniu muilu) ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones).

MOKYMOSI VIETA:
Ikimokyklinio ugdymo grupė (IUG) – ugdoma tik jiems skirtose patalpose. IUG vaikai naudojasi
tik jiems skirtomis patalpomis: grupės kabinetais, rūbine, WC. Į kitas mokyklos patalpas (valgyklą,
sporto salę) eina tik organizuotai, mokytojų ir mokytojo padėjėjų lydimi, ir tik jiems skirtu laiku.
Priešmokyklinio - ikimokyklinio ugdymo grupė (PUG) – ugdoma tik jiems skirtose patalpose.
PUG vaikai naudojasi tik jiems skirtomis patalpomis: grupės kabinetais, rūbine, WC. Į kitas
mokyklos patalpas (valgyklą, sporto salę) eina tik organizuotai, mokytojų ir mokytojo padėjėjų
lydimi, ir tik jiems skirtu laiku.

1 – 4 klasių mokiniai - ugdomi tik jiems skirtose patalpose. Į kitas mokyklos patalpas (WC, rūbinę,
valgyklą, sporto salę) eina tik leidus mokytojui arba organizuotai, mokytojų ir mokytojo padėjėjų
lydimi, ir tik jiems skirtu laiku.
5 -8 kl. ir IG – IVG kl. mokiniai – ugdomi jiems skirtose patalpose ir specializuotuose dalykų
kabinetuose pagal pamokų tvarkaraštį. Gimnazijoje iškabintos mokinių judėjimo krypčių rodyklės,
kurių klasių mokiniai kuria kryptimi gali judėti gimnazijos patalpose, kad būtų išvengta sankirtų su
didesniais mokinių srautais.
MOKYMOSI VIETOS PRIEŽIŪRA:
Kabinete dirbantis mokytojas ir kabinetą valantis valytojas yra atsakingi už tai, kad
po kiekvienos pamokos kabinetas būtų išvėdinamas atidarant langus;
keičiantis mokinių srautams būtų dezinfekuojami dažniausiai mokinių liečiami paviršiai: durų
rankenos, stalviršiai, kompiuterių klaviatūra bei pelytės;
mokiniai įeidami į kabinetą dezinfekuotų arba nusiplautų rankas.
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI:
ugdymo programoms įgyvendinti skiriama tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
pamokų tvarkaraštyje numatoma kai kurių dalykų po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
pietų pertraukai skirtos 3 pertraukos po 20 min.: kai vieni mokiniai valgo, kiti gali pasivaikščioti
lauke, pailsėti;
jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos, įvairių dalykų
pamokos organizuojamos lauke;
jei šalyje ar regione skelbiamas karantinas, priimamas naujas sprendimas ir ugdymas
organizuojamas mišriu būdu, kasdienį kontaktinį kaitaliojant su nuotoliniu;
jei gimnazijoje dėl COVID-19
perkeliama į nuotolinį.

įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, visa veikla

renginiuose, pamokose, pertraukų metu laikytis 1 m. atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 m. atstumo
uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinti – vyresniems nei 6 metų mokiniams ( mokytojams,
darbuotojams, mokinių tėvams) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones).

MOKINIŲ MAITINIMAS:
maitinimas organizuojamas valgykloje. Skirtos atskiras laikas skirtingų klasių mokiniams maitinti:
PUSRYČIAI:
IUG vaikams - 09.00 val.;

PIETŪS:
1 klasės mokiniai – nuo 10.25 val. iki 10.35 val.
2-4 klasių mokiniai – nuo 10.35 val. iki 10.55 val. saugiais intervalais
5-8 klasių mokiniai - nuo 11.40 val. iki 12.00 val. saugiais intervalais
IUG ir PUG vaikai – 12.00 val.
IG – IVG klasių mokiniai - nuo 12.45 val. iki 13.05 val. saugiais intervalais
Projekto „Būkim kartu“ dalyvių maitinimas – 13.10 val.
maistas atsinešamas iš namų, valgomas valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
prieš įeinant į valgyklą privalu nusiplauti rankas;
ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, nemokamą maitinimą gaunantiems ugdytiniams išduodami
maisto paketai į namus.
MOKINIŲ VEŽIOJIMAS:
mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus
mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis,
dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami
kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
mokiniai, važiuojantys į mokyklą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos
reikalavimų, taikomų keleiviams.
3. PASIJUTUS BLOGAI
pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):
VAIKAS/MOKINYS – pasisako tuo metu klasėje dirbančiam mokytojui ar klasės auklėtojui;
MOKYTOJAS – vaiką/ mokinį nuveda į izoliacijos patalpą ( visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto kab.) uždeda kaukę, pamatuoja kūno temperatūrą (ribinė 37,3) ir informuoja klasės
auklėtoją (jei jo nėra – socialinį pedagogą, jei jo nėra – direktoriaus pavaduotoją ugdymui), šis
informuoja tėvus, kad atvyktų pasiimti sergančio vaiko/ mokinio.
DARBUOTOJAS (mokytojas, personalo darbuotojas) – apie savo negalavimą informuoja
gimnazijos direktorių. Nedelsiant palieka darbo vietą. Susisiekia karštąja linija 1808, susisiekia su
šeimos gydytoju.
4. NUSTAČIUS COVID-19
Nedelsiant informuoti gimnaziją tel. +370 686 20956, (8 343) 31 236.

Gimnazijos direktorius informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą: (8 5) 2649676 arba
karštąja linija 1808.
Jei gimnazija gauna pranešimą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar padalinio
savivaldybėje apie mokiniui ar darbuotojui nustatytą infekciją, bendradarbiauja ir vykdo sveikatos
specialistų rekomendacijas.
Krizių valdymo komanda nustato galimus kontaktus, teikia rekomendacijas gimnazijos
direktoriui.
Gimnazija bendradarbiauja su visuomenės sveikatos specialistais ir priima sprendimus dėl ugdymo
proceso pokyčių.
Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į gimnaziją atvykti draudžiama. Jie
gali mokytis ir dirbti nuotoliniu būdu.
Jei asmuo yra izoliuotas kaip sergantis asmuo – tokio asmens vaikai turi būti izoliuoti kaip
kontaktiniai ir lankyti gimnazijos negali, kol nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis.
Jei asmuo yra izoliacijoje kaip sąlytį turėjęs asmuo – tokio asmens vaikai gali lankyti gimnaziją,
nes kontaktų kontaktai nėra izoliuojami ir aplinkiniams nėra pavojingi.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 1 punktu yra paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
plitimo grėsmės.
Siekiant operatyviai valdyti informaciją apie COVID-19 susirgimų apimtį švietimo
įstaigose bei minimizuoti grėsmes ugdymo organizavimui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerija parengė nuorodas:
SOS.SMSMCOVID-19_BUM bendrojo ugdymo mokykloms,
SOS.SMSMCOVID-19_IU ikimokyklinio ugdymo mokykloms,
SOS.SMSMCOVID-19_PM profesinio mokymo įstaigoms.
Šias nuorodas švietimo įstaigų vadovas naudoja tada, kai gimnazijos darbuotojui ar mokiniui
buvo nustatytas COVID-19 ar gimnazijos darbuotojui ar mokiniui taikoma izoliacija.
Informacija atnaujinama tada, kai situacija keičiasi. Jeigu kurią nors dieną duomenys nebus
atnaujinti, laikoma, kad situacija gimnazijoje nesikeitė.

