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                      JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI 
PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 

ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS 
 

Eil. 
Nr.  

Priemonės Elgesys Atsakingi 
vykdytojai 

1.1. Sudaryta COVID-19 situacijų 
valdymo grupė. 
 

Numatyta grupės susirinkimus 
organizuoti 1 kartą per savaitę.  
Įstaigoje nustačius darbuotojo 
užsikrėtimą koronaviruso infekcija, 
susirinkimus numatyta organizuoti 1 
kartą per dieną (susirinkimas gali būti 
organizuojamas nuotoliniu būdu, 
naudojant išmaniąsias technologijas). 

COVID-19 
situacijų 
valdymo 
grupė 

1.2. Paskirtas atsakingas asmuo 
už COVID – 19 ligos 
valdymą.  

Sveikatos ugdymo ir mitybos specialistė  
Stasė Balnionienė 

Direktorius 

2. VEIKSMŲ PLANAS:   

2.1. KAI DARBUOTOJAS 
INFORMUOJA APIE 
PATVIRTINTĄ COVID -
19 LIGOS ATVEJĮ 

1. Susisiekti su sergančiu 
darbuotoju, sužinoti visą 
reikiamą informaciją, priminti 
apie būtinybę izoliuotis. 

2. Sudaryti asmenų sąrašą, kurie 
turėjo sąlyti su segančiuoju. 

3. Informuoti visus asmenis pagal 
sudarytą sąrašą, kad jie gali 
izoliuotis ir kad jiems privalu 
sulaukti NVSC specialistų 
skambučio.  

4. Nesulaukus skambučio iš NVSC 
per 24 val. nurodyti šiems 
asmenims patiems kreiptis 
užpildant Sąlytį turėjusių asmenų  
anketą https://nvsc.lrv.lt/salyti-
turėjusiu-asmenu-anketa arba 
skambinant nurodytu telefono 
numeriu (8 5) 2649676. 

Atsakingas 
asmuo už 
COVID – 19 
ligos 
valdymą. 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-tur%C4%97jusiu-asmenu-anketa
https://nvsc.lrv.lt/salyti-tur%C4%97jusiu-asmenu-anketa


5. Bendradarbiauti su NVSC 
specialistais dėl tolimesnių 
veiksmų. 

6. Informuoti visus įstaigos 
darbuotojus apie susidariusą 
situaciją bei tolimesnius 
veiksmus  ( elektroniniu paštu 
arba kitomis nuotolinėmis 
priemonėmis). 

7. Atlikti dezinfekciją  su 
autorizuotais biocidais pagal 
gamintojo instrukcijas įstaigos 
patalpose, kuriose lankėsi 
segantis asmuo. 

8. Atlikti vėdinimą ugdymo įstaigos 
patalpose ( ne trumpiau 15 min. ) 
kuriose lankėsi sergantis asmuo. 

9. Informuoti darbuotojus ir vaikų 
tėvus, rūpintojus apie 
susidariusią situaciją, atliekamus 
veiksmus ir planuojamus atlikti 
veiksmus. 

10. Atšaukti visus planuojamus 
masinius renginius. 

11. Leisti atnaujinti darbus tik tiems, 
asmenims, kurių neizoliavo 
NVSC.  

12. Į darbą sergantysis COVID-19  
liga gali grįžti, kai šeimos 
gydytojas, nustatys, kad jis 
pasveiko. 

2.2. KAI DARBUOTOJAS AR 
VAIKAS BENDRAVO SU 
ASMENIU, KURIAM 
PATVIRTINTAS COVID-19 

1. Nenutraukti ugdymo proceso. 
2. Informuoti įstaigos darbuotojus 

apie susidariusią situaciją bei 
tolimesnius veiksmus. 

3. Sudaryti sąlygas darbuotojui 
dirbti nuotoliniu būdų, nesant 
tam galimybės kreiptis į šeimos 
gydytoją dėl nedarbingumo 
pažymėjimo. 

4. Dėl kylančių klausimų, 
darbuotojai ir tėvai, gali kreiptis į 
asmenį atsakingą už COVID-19 
ligos valdymą  Stasę 
Balnionienę. 

5. Jei per 14 dienų nuo paskutinės 
sąlyčio su sergančiuoju asmeniu 
dienos darbuotojams ir vaikams 
neatsiranda ligai būdingų 
simptomų, jie gali grįžti į įstaigą. 

Atsakingas 
asmuo už 
COVID – 19 
ligos 
valdymą. 
Direktorius 
Darbuotojai 



2.3. KAI PASIREIŠKIA 
UŽKREČIAMOSIOMS 
LIGOMS BŪDINGI 
SIMPTOMAI ĮSTAIGOJE 

  

 2.3.1. Simptomai pasireiškia 
vaikui 

       1.  Nedelsiant izoliuoti  vaiką tam 
skirtoje patalpoje. 
            2. Su vaiku lieka asmuo 
atsakingas už COVID – 19 ligos  
valdymą. 
            3.  Asmuo atsakingas už COVID-
19 ligos valdymą atlieka rankų higienos 
procedūrą. 
           4. Vaikui uždedama medicininė 
kaukė. 
          5. Informuoti vaiko tėvus apie 
esamą situaciją. 
           6.  Sulaukti tėvų ir nurodyti 
konsultuotis su šeimos gydytoju. 
         7.  Atlikti dezinfekciją  su 
autorizuotais biocidais pagal gamintojo 
instrukcijas įstaigos patalpose, kuriose 
lankėsi vaikas 

8. Atlikti vėdinimą ugdymo 
įstaigos patalpose ( ne trumpiau 
15 min. ) kuriose lankėsi 
sergantis vaikas. 

9. Surinkti informaciją ar 
nepasireiškė panašūs požymiai 
kitiems vaikams, darbuotojams. 

Atsakingas 
asmuo už 
COVID – 19 
ligos 
valdymą. 
Darbuotojai 

 2.3.2. Simptomai pasireiškia 
įstaigos darbuotojui. 

      1. Užsidėti naują  medicininę kaukę. 
      2. Paprašyti darbuotojo vykti 
izoliavimo vietą (  namuose arba kitoje 
gyvenamojoje vietoje). 
       3. Nurodyti darbuotojui konsultuotis 
su šeimos gydytoju. 
       4. Atlikti vėdinimą ugdymo įstaigos 
patalpose ( ne trumpiau 15 min. ) 
kuriose lankėsi sergantis darbuotojas 

5. Atlikti dezinfekciją  su 
autorizuotais biocidais pagal 
gamintojo instrukcijas įstaigos 
patalpose, kuriose lankėsi 
darbuotojas. 

6. Surinkti informaciją ar 
nepasireiškė panašūs požymiai 
kitiems vaikams, darbuotojams. 

Atsakingas 
asmuo už 
COVID – 19 
ligos 
valdymą. 
Darbuotojai 

___________________________________________ 

 


