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JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ,

PATVIRTINTŲ UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ MOKYKLOJE, PLANAS

POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS DARBUOTOJAMS Atsakingas asmuo

Joniškio „Saulės“ 

pagrindinėje mokykloje

Plikiškių skyriuje-

daugiafunkciame centre

KAI SIMPTOMAI NEPASIREIŠKĖ

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi. kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, tačiau 

simptomai jam nepasireiškė)

Saviizoliacija (nurodytas (pagal galiojančią tvarką) 

parų laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo 

paveiktoje teritorijoje arba galimo kontakto su 

užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su įstaigos 

vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, 

dėl darbo nuotoliniu būdu, nedarbingumo 

pažymėjimo išdavimo arba kitų priemonių 

vykdymo.

Tomas Armonavičius

+370 698 56 784

Kristina Šutkienė

+370 610 16 237

Aušra Kriščiūnienė

+370 603 02 204

KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi. kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, ir simptomai 

jam pasireiškė)

1. Darbuotojas apie pasireiškusius 

koronoviruso simptomus informuoja mokyklos 

direktorių arba kitą atsakingą asmenį telefonu.

2. Saviizoliacija (nurodytas (pagal galiojančią 

tvarką) (parų laikotarpis nuo paskutinio 

apsilankymo paveiktoje teritorijoje arba galimo 

kontakto su užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama 

su įstaigos vadovu, ar atsakingu administracijos 

darbuotoju, dėl darbo nuotoliniu būdu, 

nedarbingumo pažymėjimo išdavimo arba kitų 

priemonių vykdymo.

Tomas Armonavičius

+370 698 56 784

Kristina Šutkienė

+370 610 16 237
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POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS DARBUOTOJAMS Atsakingas asmuo

Joniškio „Saulės“ 

pagrindinėje mokykloje

Plikiškių skyriuje-

daugiafunkciame centre

Simptomai pasireiškė mokykloje 

dirbančiam asmeniui namie

Darbuotojas informuoja NVSC ir toliau vykdo jų 

nurodymus. 

1. Informuoja mokyklos direktorių arba 

atsakingą asmenį, kuris informuoja  darbuotojus 

kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu 

savarankiškai susisiekti su NVSC ir izoliuotis 

namuose.

2. Nurodo už patalpų valymą atsakingam 

asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti bei 

dezinfekuoti patalpas, kuriuose prieš tai lankėsi ir 

dirbo darbuotojas.  

Tomas Armonavičius

+370 698 56 784

Kristina Šutkienė

+370 61016 237

Česlovas Žilevičius

+370 426 60 060

Simptomai pasireiškė asmeniui esant

darbe

1. Nurodo darbuotojui susisiekti su šeimos 

gydytoja ir apleisti mokyklos patalpas.

2. Nedelsdamas įpareigoja už patalpų valymą 

atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei 

dezinfekuoti mokyklos patalpas (valytojas privalo 

naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines 

pirštines).

3. Informuoja visus darbuotojus papildomai 

pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas vandeniu 

ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, dezinfekuoti 

rankas).

4. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso

infekcija patvirtintas, stabdo mokyklos darbą, 

uždaro patalpas, remdamasis NVSC ar SAM 

nurodymais.

5. Mokykla veiklą tęsia tik gavusi SAM, NVSC 

leidimą.

Tomas Armonavičius

+370 698 56 784

Kristina Šutkienė

+370 610 16 237

Česlovas Žilevičius

+370 426 60 060
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POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS DARBUOTOJAMS Atsakingas asmuo

Joniškio „Saulės“ 

pagrindinėje mokykloje

Plikiškių skyriuje-

daugiafunkciame centre

POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS MOKINIAMS

KAI SIMPTOMAI NEPASIREIŠKĖ

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi. kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, tačiau 

simptomai jam nepasireiškė)

Saviizoliacija (nurodytas (pagal galiojančią tvarką) 

parų laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo 

paveiktoje teritorijoje arba galimo kontakto su 

užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su įstaigos 

vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, 

dėl savarankiško mokymosi nuotoliniu būdu.

Daiva Rocienė

Rasa Vaitkienė

+370 426 60 060

KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi. kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, ir simptomai 

jam pasireiškė)

1. Mokinio tėvai apie pasireiškusius 

koronoviruso simptomus informuoja mokyklos 

direktorių arba kitą atsakingą asmenį telefonu .

2. Saviizoliacija ((nurodytas (pagal galiojančią 

tvarką) parų laikotarpis nuo paskutinio apsilankymo

paveiktoje teritorijoje arba galimo kontakto su 

užsikrėtusiu) nuotoliniu būdu derinama su įstaigos 

vadovu, ar atsakingu administracijos darbuotoju, 

dėl savarankiško mokymosi nuotoliniu būdu.

Daiva Rocienė

Rasa Vaitkienė

+370 426 60 060

Simptomai pasireiškė 

besimokančiam asmeniui namie

1. Mokinio tėvai informuoja klasės vadovą, šis 

atsakingą asmenį.

2. Atsakingas asmuo įpareigoja už patalpų 

valymą atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, 

išvalyti bei dezinfekuoti mokyklos patalpas, kuriose

lankėsi mokinys (valytojas privalo naudoti AAP – 

respiratorių, akinius, vienkartines pirštines).

3. Mokinio tėvai nuolat informuoja apie 

situacijos pasikeitimą.

4. Pasitvirtinus koronaviruso atvejui 

Informuoja NVSC ir vykdo nurodymus.

Rasa Vaitkienė

Ramunė Vičienė

Česlovas Žilevičius

+370 426 60 060
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POŽYMIAI VEIKSMŲ PLANAS DARBUOTOJAMS Atsakingas asmuo

Joniškio „Saulės“ 

pagrindinėje mokykloje

Plikiškių skyriuje-

daugiafunkciame centre

Simptomai pasireiškė asmeniui esant

mokykloje

1. Dalyko mokytojas informuoja mokinio 

tėvus, mokyklos direktorių arba kitą atsakingą 

asmenį.

2. Laikosi 2 metrų atstumo.

3. Mokinys yra izoliuojamas 217 kabinete 

(Plikiškių skyrius-daugiafunkcis centras – 1 

aukšto, Nr. 3 kabinete) iki atvyks tėvai.

4. Nedelsdamas įpareigoja už patalpų valymą 

atsakingą asmenį papildomai išvėdinti,  išvalyti bei 

dezinfekuoti mokyklos patalpas, kuriose lankėsi 

mokinys (valytojas privalo naudoti AAP – 

respiratorių, akinius, vienkartines pirštines).

5. Įpareigoja tėvus kreiptis į šeimos gydytoją ir 

informuoti apie esamą situaciją.

6. Pasitvirtinus koronaviruso atvejui 

Informuoja NVSC ir vykdo nurodymus.

Rasa Vaitkienė

Ramunė Vičienė

Česlovas Žilevičius

+370 426 60 060

_________________________________________
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