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VILNIAUS AUTOMCHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS  

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID‐19 ATVEJUI  

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Elgesio aprašymas Atsakingas asmuo 

1.  Mokykloje sudaryta 

COVID-19 situacijų 

valdymo grupė. 

 Direktoriaus įsakymų sudaryta COVID-19 

situacijų valdymo grupė. 

 Numatyta grupės susirinkimus organizuoti pagal 

situaciją (susirinkimas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu).  

 Mokykloje nustačius darbuotojo užsikrėtimą 

koronaviruso infekciją, susirinkimas 

organizuojamas nedelsiant, toliau – 1 kartą per 

dieną (susirinkimas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu). 

Mokyklos 

direktorius 

 

2. 
 

 

VEIKSMŲ PLANAS 
 

2.1. Jei darbuotojas ar 

mokinys lankėsi 

paveiktose teritorijose, 

turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais / 

atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su 

žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, 

tačiau jam simptomai 

nepasireiškė. Bet 

darbuotojas ar mokinys 

turėjo kontaktus su kitais 

mokyklos darbuotojais ar 

mokiniais 

 

 Pedagoginiai darbuotojai, suderinę 

(telefonu) su mokyklos direktoriumi, gali 

dirbti nuotoliniu būdu arba skambina šeimos 

gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo 

išdavimo saviizoliacijos laikotarpiui 

(Vyriausybės nustatytų dienų skaičių nuo 

paskutinės buvimo viruso paveiktoje 

teritorijoje dienos).  

 Mokyklos mokiniai, direktoriui priėmus 

sprendimą, mokosi nuotoliniu būdu iš namų. 

 Administracijos darbuotojai, suderinę su 

mokyklos direktoriumi, gali dirbti nuotoliniu 

būdu (jeigu tai leidžia jų darbo specifika). 

 Aptarnaujantis personalas, suderinę 

(telefonu) su direktoriaus pavaduotuoju 

infrastruktūrai, skambina šeimos gydytojui 

dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo 

saviizoliacijos laikotarpiui (Vyriausybės 

nustatytų  dienų skaičių nuo paskutinės 

buvimo viruso paveiktoje teritorijoje. 

 Bukiškių skyriuje, suderinę (telefonu) su 

Bukiškių skyriaus vedėja, skambina šeimos 

gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo 

išdavimo saviizoliacijos laikotarpiui 

(Vyriausybės nustatytų  dienų skaičių nuo 

paskutinės buvimo viruso paveiktoje 

teritorijoje; 

 Mokyklos 

darbuotojai ir 

mokiniai 
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 Sektoriniame praktinio mokymo centre, 

suderinę (telefonu) su praktinio mokymo 

vadovu, skambina šeimos gydytojui dėl 

nedarbingumo pažymėjimo išdavimo 

saviizoliacijos laikotarpiui (Vyriausybės 

nustatytų  dienų skaičių nuo paskutinės 

buvimo viruso paveiktoje teritorijoje 
 

2.2. Jei darbuotojas ar mokinys turėjo sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais / atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija ir jam 

pasireiškė simptomai 

2.2.1. Simptomai 

pasireiškė darbuotojui ar 

mokiniui dirbantiems  

nuotoliniu būdu  

Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso 

simptomus telefonu informuoja tiesioginį vadovą.  

 

Pats susirgęs 

darbuotojas  

 

Mokinys ar jo artimieji apie  pasireiškusius 

koronaviruso simptomus telefonu informuoja  

grupės vadovą. 

Pats mokinys arba 

jo artimieji 

 

Tiesioginis vadovas (susirgus darbuotojui) ar  

grupės vadovas (susirgus mokiniui) apie 

susidariusią situaciją informuoja mokyklos darbų ir 

civilinės saugos inžinierių, kuris informaciją 

perduoda mokyklos direktoriui. 

Darbuotojo 

tiesioginis vadovas 

arba mokinio 

grupės vadovas 

 Jeigu susirgo darbuotojas - nurodo 

darbuotojo tiesioginiams vadovui  informuoti 

kitus darbuotojus, kontaktavusius su 

užsikrėtusiu asmeniu, kad izoliuotųsi namuose 

ir savarankiškai susisiektų su NVSC.  

 Jeigu susirgo mokinys – nurodo grupių 

vadovams informuoti kitus mokinius, 

kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu, kad 

izoliuotųsi namuose ir savarankiškai susisiektų 

su NVSC. 

 Jeigu NVSC patvirtino susirgimą darbuotojui 

ar mokiniui, o sąlyti turėjusiems asmenims  

nurodo izoliuotis, gauta informaciją  perduoda 

ŠMM 

Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius, 

gavęs direktoriaus 

nurodymus 

Nurodo direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai, 

padėjėjui ūkio reikalams organizuoti papildomą 

patalpų, kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi 

darbuotojas ar mokinys, išvalymą, išvėdinimą bei 

dezinfekciją.  

Mokyklos 

direktorius 

2.2.2. Simptomai 

pasireiškė darbuotojui ar 

mokiniui 

esant mokykloje  

Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso 

simptomus telefonu informuoja tiesioginį vadovą  

Susirgęs  

darbuotojas  

Tiesioginis vadovas apie  susidariusią situaciją 

informuoja mokyklos direktorių 

Darbuotojo 

tiesioginis vadovas 

Mokinys apie pasireiškusius koronaviruso 

simptomus telefonu informuoja savo grupės 

vadovą. 

Susirgęs mokinys 
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Grupės vadovas apie susidariusią situaciją 

informuoja: 

 mokyklos darbų ir civilinės saugos 

inžinierių; 

 mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) 

Grupės  vadovas 

Darbuotojui ar mokiniui  nurodo:  

 laikytis 2 metrų atstumu  nuo kitų mokyklos 

darbuotojų ar mokinių, užsidėti medicininę 

kaukę; 

 izoliuotis artimiausioje nuo jo darbo vietos 

tinkamoje patalpoje, nevaikščioti po mokyklą; 

 skambinti trumpuoju numeriu 1808 ar susisiekti 

su šeimos gydytoju ir  vykdyti specialistų 

nurodymus 

 Jeigu NVSC darbuotojui ar mokiniui nurodo 

izoliuotis, perduoda informaciją  ŠMSM 

Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius, 

gavęs direktoriaus 

nurodymus 

 Įpareigoja direktoriaus pavaduotoją 

infrastruktūrai, padėjėją ūkio reikalams 

nedelsiant organizuoti papildomą visų mokyklos  

patalpų, išvalymą, išvėdinimą bei dezinfekciją 

(valytojas privalo naudoti AAP – respiratorių, 

akinius, vienkartines pirštines).  

 Duoda atsakingiems asmenims nurodymus 

informuoti visus darbuotojus ir mokinius 

papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti 

rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 20 

sekundžių, dezinfekuoti rankas).  

 Jei darbuotojo ar mokinio užsikrėtimas  

koronaviruso infekcija patvirtintas, vykdo visus 

NVSC nurodymus, reikalui esant, stabdo 

mokyklos darbą, uždaro patalpas, remdamasis 

NVSC ar SAM nurodymais.  

 Mokykla veiklą tęsia tik gavusi SAM, NVSC 

leidimą.  

 Įpareigoja darbų ir civilinės saugos inžinierių 

informuoti darbuotojus ir grupių vadovus – 

(telefonu, el. paštu) apie situacijos pasikeitimus. 

Mokyklos 

direktorius 

 Informuoja mokinius apie situacijos 

pasikeitimus. 

Grupių vadovai 

 Nuolat teikia informaciją mokyklos direktoriui 

apie susirgusius, esančius saviizoliacijoje 

darbuotojus, mokinius 

Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius 

 

3.  
 

 

BENDRI VEIKSMAI DARBO ORGANIZAVIMUI: 
 

 Nesiųsti darbuotojų į komandiruotes.  

 Mokymus, pasitarimus, susirinkimus  organizuoti nuotoliniu būdu.  

 Su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauti nuotoliniu būdu. 

 Neorganizuoti mokyklos renginių. 

Mokyklos 

direktorius 
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 Užtikrinti, kad į patalpas nepatektų pašaliniai asmenys. 

 

Budėtojas 

 

4. 
 

 

BENDRI VEIKSMAI PATALPŲ PRIEŽIŪRAI: 
 

 Užtikrinti patalpų vėdinimą. 

 Užtikrinti paviršių, grindų valymą drėgnuoju būdu, naudojant dezinfekcines 

priemones, atsižvelgti į SAM rekomendacijas dėl priemonių tinkamumo. 

 Užtikrinti, kad mokykloje esantys tualetai, bendro naudojimo stalai, durų 

rankenos, laiptų turėklai ir kiti paviršiai būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną. 

Mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

padėjėjas ūkio 

reikalams 
 

5.  
 

 

BENDRI VEIKSMAI ASMENS HIGIENAI UŽTIKRINTI: 
 

 Mokykloje užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą. Prie plautuvių 

turi būti pakankamai skysto muilo arba skysto antibakterinio muilo, 

dezinfekcinių skysčių. 

 

Mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

padėjėjas ūkio 

reikalams 

 Darbuotojus ir mokinius informuoti apie rankų plovimo svarbą užkrečiamų 

ligų profilaktikai. Iškabinti atmintines mokyklos  stenduose, pateikti 

informaciją mokyklos tinklalapyje. 

 Prie plautuvių pakabinti atmintines „Kaip taisyklingai bei dezinfekuoti plauti 

rankas“. 

Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius 

 

 

 

 Darbuotojus ir mokinius papildomai informuoti, kad: 

 mažintų išėjimus iš namų tam, kad apsaugotų save ir kitus; 

 jei būtina išeiti, visada užsidėtų tris apsaugos priemones: ant rankų, 

burnos ir akių; 

 laikytųsi socialinio atstumo (2 metrų); 

 grįžę namo dezinfekuotų  rankas, apsaugos priemones; 

 neliestų veido, laikytųsi čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo; 

 nesilankytų viešose vietose 

Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius 

 

Mokinių grupių 

vadovai 

 
 

_________________________ 


