
PATVIRTINTA 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. 

įsakymu Nr. V1-158 

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS  

PREVENCINIŲ VEIKSMŲ PLANAS ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI  

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Elgesys Data 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Atmintinių mokytojams ir 

klasių vadovams 

ruošimas ir paskelbimas 

Mokytojų ir klasių vadovų  

supažindinimas su atmintinėmis. 

2021 m. 

rugpjūtis-

rugsėjis 

Progimnazijos 

administracija 

2. Atmintinių mokinių 

tėvams ruošimas ir 

paskelbimas 

Mokinių tėvų supažindinimas su 

atmintinėmis.  

2021 m. 

rugpjūtis-

rugsėjis 

Progimnazijos 

administracija 

3. Atmintinių mokiniams 

ruošimas ir paskelbimas 

Mokinių supažindinimas su 

atmintinėmis. 

2021 m. 

rugpjūtis- 

rugsėjis 

Progimnazijos 

administracija 

4. Judėjimo krypčių 

žemėlapio ruošimas ir 

paskelbimas. 

Parengtas judėjimo krypčių žemėlapis. 

Koridoriuose judėjimo kryptys 

žymimos skirtingų spalvų nuorodomis. 

2021 m. 

rugpjūtis 

Aldona 

Migonienė 

5. Mokinių judėjimo į 

mokyklą ir iš jos 

suskirstymas srautais 

Į progimnaziją įeiti ir išeiti tik pro 

klasėms skirtus 3 įėjimus: 

1-4 klasių mokiniai - pro vidinio kiemo 

šoninį įėjimą (nuo darželio pusės), 5 

klasių mokiniai – pro pagrindines duris 

vidiniame kieme (prie valgyklos), 6-8 

klasių mokiniai – pro šoninį įėjimą iš 

vidinio kiemo (prie dailės kabineto). 

Tėvai vaikus palydi ir pasitinka po 

pamokų prie klasėms nurodytų įėjimų/ 

išėjimų. 

Į mokyklą pašaliniai asmenys 

neįleidžiami. 

2021 m. 

rugpjūtis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams,  

budėtojai, 

socialinės 

pedagogės 

6.  Mokinių maitinimas. Mokinių maitinimas vyksta atskirais 

srautais pagal nustatytą maitinimo 

grafiką. Po kiekvieno srauto valgyklos 

salė dezinfekuojama, išvėdinama. 

2021 m. 

rugpjūtis 

Socialinės 

pedagogės 

7.   Ugdymo organizavimas Esant geram orui, pamokas vesti 

gryname ore. 

2021 -2022 

m. m. 

Mokytojai 

Mokytojai veda pamokas pagal 

sudarytą tvarkaraštį. 

Baigęs pamokas paskirtoje patalpoje, 

mokytojas dezinfekuoja (kiekviename 

kabinete yra dezinfekcinis skystis ir 

popieriniai rankšluosčiai) stalą ir 

kompiuterinę įrangą (klaviatūrą, pelę) 

bei išprašo mokinius į koridorių ir 

atidaro langus kabinetui išvėdinti. 

Per ilgąsias pertraukas išeidamas 

užrakina duris ir raktą perduoda 

budėtojui. 

2021-2022 

m. m. 

Mokytojai 

Kabinetai suskirstyti pagal mokinių 

srautus nuolatiniam darbui, kiek 

2021 m. 

rugpjūtis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 



įmanoma ribojamas skirtingose klasėse 

ugdomų mokinių kontaktas. 

ir pavaduotojai 

ugdymui 

8.  Mokytojų budėjimas 

ilgųjų pertraukų metu 

Mokytojų budėjimas pertraukų metu  

pagal sudarytą mokinių priežiūros ir 

saugumo užtikrinimo per pertraukas  

grafiką. 

2021-2022 

m. m. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sigutė  

Kasakaitienė 

9. WC patalpos  WC patalpos paskirtos naudotis 

konkretaus srauto mokiniams. 

2021 m. 

rugpjūtis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

10.  Mokinių buvimas 

gryname ore 

Gryname ore mokiniai būna kieme ir 

stadione paskirtuose sektoriuose: 

pradinukai vidiniame kieme, 5-8 klasės 

– stadione. 

2021-2022 

m. m. 

Mokytojai 

11. Mokinių kaukių 

dėvėjimas 

Pertraukų metu mokiniai uždarose 

erdvėse  privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugines veido 

priemones. 

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali 

ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 

sveikatos būklei. 

2021-2022 

m. m. 

Mokytojai 

12. Švietimo pagalba Švietimo pagalbos specialistų 

konsultacijos teikiamos individualiai ar 

vienu metu dirbama tik su tos pačios 

klasės mokiniais. 

Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

dezinfekuojamos ir išvėdinamos. 

2021-2022 

m. m. 

Socialinės 

pedagogės, 

psichologės, 

mokytojos 

padėjėjos, 

logopedė – 

spec. 

pedagogė 

13. Klasių valandėlės dėl  

covid-19 ir kitų virusų 

valdymo. 

Klasių valandėlių metu organizuojami  

pokalbiai apie prevencines priemones 

virusui valdyti (kaukių dėvėjimą, rankų 

higieną ir t.t.) 

2021-2022 

m. m. 

Klasių vadovai 

14. Informacijos apie COVID 

– 19 viruso valdymą 

sklaida. 

Progimnazijos bendruomenė nuolat 

supažindinama su aktualia informacija 

mokyklos interneto svetainėje, per 

el.dienyną apie prevencinius COVID – 

19 viruso valdymo veiksmus. 

2021-2022 

m. m. 

Informacinio 

centro vadovė 

J. Sapiegaitė 

15. Veiksmai pasireiškus 

ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

požymiams. 

Mokiniui, darbuotojui pasireiškus 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiams, vadovaujamasi 

veiksmų algoritmais (skelbiama 

mokyklos interneto svetainėje, 

el.dienyne ant mokyklos durų). 

2021-2022 

m. m. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

socialinės 

pedagogės 

16. Kai pasireiškė simptomai 

mokiniui: 

1.Nedelsiant izoliuokite mokinį tam 

skirtoje patalpoje, už COVID-19 ligos 

valdymą ugdymo įstaigoje atsakingas 

asmuo turi būti kartu su mokiniu iki 

atvykstant tėvams (globėjams, 

rūpintojams) – jei tai reikalinga.  

2. Paduokite mokiniui, kuriam 

pasireiškė užkrečiamosioms ligoms 

būdingi simptomai, medicininę kaukę. 

Prieš tai turi būti atlikta rankų higienos 

procedūra.  

2021-2022 

m. m. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

socialinės 

pedagogės 



3. Izoliavus mokinį nuraminkite bei 

informuokite apie situaciją mokinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

pakvieskite atvykti pasiimti mokinį ir 

nedelsiant vykti į izoliavimo vietą 

namuose ar kitoje gyvenamojoje 

vietoje. Priminkite, kad atvykstantys 

tėvai (globėjai, rūpintojai) turi dėvėti 

kaukę ir dėl tolimesnių veiksmų 

konsultuotis su šeimos gydytoju. 

Informuokite, kad į izoliavimo vietą 

negali vykti visuomeniniu transportu.  

4. Galite paklausti mokinio, ar jo 

aplinkoje nėra sergančiųjų COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ar 

keliavusių užsienyje.  

5. Dėl tolimesnių veiksmų mokinio, 

kuriam pasireiškė užkrečiamosioms 

ligoms būdingi simptomai, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) nurodykite 

konsultuotis su šeimos gydytoju. 

 6. Atlikite dezinfekciją su 

autorizuotais biocidais pagal gamintojo 

instrukcijas bei vėdinimą ugdymo 

įstaigos patalpose, kuriose lankėsi 

sergantis asmuo. Patalpas vėdinkite ne 

trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius 

langus. Dezinfekcija atliekama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomendacijomis, kurias galima rasti 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

internetinėje svetainėje.  

7. Surinkite informaciją ar nepasireiškė 

panašūs požymiai kitiems mokiniams, 

darbuotojams. 

17. Kai pasireiškė simptomai 

darbuotojui: 

1.Paduokite darbuotojui, kuriam 

pasireiškė užkrečiamosioms ligoms 

būdingi simptomai, medicininę kaukę 

(jei buvo dėvima, turi būti pakeista į 

naują).  

2. Paprašykite darbuotojo nedelsiant 

vykti į izoliavimo vietą namuose ar 

kitoje gyvenamojoje vietoje. 

Užtikrinkite, kad darbuotojas į 

izoliavimo vietą nevyktų visuomeniniu 

transportu.  

3. Dėl tolimesnių veiksmų darbuotojui, 

kuriam pasireiškė užkrečiamosioms 

ligoms būdingi simptomai, nurodykite 

konsultuotis su šeimos gydytoju.  

4. Atlikite dezinfekciją su autorizuotais 

biocidais pagal gamintojo instrukcijas 

bei vėdinimą ugdymo įstaigos 

patalpose, kuriose lankėsi sergantis 

asmuo. Patalpas vėdinkite ne trumpiau 

2021-2022 

m. m. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

socialinės 

pedagogės 



nei 15 min. pilnai atidarius langus. 

Dezinfekcija atliekama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos 

rekomendacijomis, kurias galima rasti 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

internetinėje svetainėje.  

5. Nurodykite paskirtam ugdymo 

įstaigos asmeniui, atsakingam už 

COVID-19 ligos valdymą, surinkti 

informaciją ar nepasireiškė panašūs 

požymiai kitiems mokiniams, 

darbuotojams. 

 


