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PATVIRTINTA 

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – 

daugiafunkcinio centro direktoriaus  

2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V1-34 

 

 

VILNIAUS „VILTIES“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCINIO 

CENTRO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS KARANTINO METU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

Vilniaus ,,Vilties“ specialiosios mokyklos - daugiafunkcinio centro (toliau – Mokykla-

centras) tvarkos aprašas parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-11 sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“; Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-11 sprendimu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo 

organizavimo 2019 – 2020 mokslo metais“.   

 

1. Vilniaus “Vilties” specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame centre nuo 2020 m. gegužės 18 

d. veikia ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė. Nuo 2020 m. gegužės 25 d. veikia 

pradinio, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių klasės bei Dienos socialinės globos skyrius. 

Mokyklą - centrą lanko vaikai/asmenys, vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 

d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus. 

2. Keičiasi ugdymo proceso trukmė: 1- 4 klasių mokinių ugdymo procesas trunka 167 d. (mokslo 

metai baigiasi 2020-06-04, 5 – soc. įgūdžių klasių mokinių 177 d. (mokslo metai baigiasi 2020-

06-18). 

3. Nuo 2020 m. gegužės 25 d. mokyklinio amžiaus vaikams keičiasi mokymo proceso 

organizavimo būdas: 

3.1. mokiniams, kurių tėvai privalo dirbti ir negali prižiūrėti vaikų namuose, priežiūra 

užtikrinama mokykloje, bet šie mokiniai ir toliau mokomi nuotoliniu būdu. Užimtumą 

mokykloje organizuoja klasės auklėtoja, mokytojos padėjėja. Esant poreikiui, klasės 

gali būti jungiamos karantino laikotarpiui. 

3.2. Vaikai, likę namuose, ir toliau ugdomi nuotoliniu būdu.  

3.3. Klasių mokytojai, neformaliojo ugdymo pedagogai, specialiosios pagalbos 

pedagogai dirba nuotoliniu būdu.  

3.4. Klasių auklėtojos, mokytojų padėjėjai, kitas technikinis personalas dirba savo 

darbo vietoje, neturėdami tiesioginio kontakto su vaikais.  

4. Mokykla - centras karantino laikotarpiu dirba nuo 07:00 val. – 17.30 val., darbo laikas nuo 6.45 

iki 07.00 ir 17.30 iki 8.30 skiriamas patalpų vėdinimui, dezinfekavimui, san. higienos 

palaikymui.  

5. Užimtumas vaikams/asmenims organizuojamas pagal naujus tvarkaraščius, kurie galios viso 

karantino metu. 

6. Vaikai/lankytojai į Mokyklą - centrą atvyksta nuo 07.00 val. – 09.00val., atvykusieji per anksti 

laukia lauke.  
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7. Tėvai prisiima visas atsakomybes ir galimas rizikas dėl viruso COVID – 19 perdavimo vaikui, 

lankant mokyklą – centrą, taip pat dėl sveikatos sutrikimų, sergantiems lėtinėmis vaiko/asmens 

ligomis.  

8. Karantino laikotarpiu Mokyklą – centrą organizuojamos užimtumo paslaugos maksimaliai 

laikantis grupės, klasės  izoliacijos principo: 

8.1. Vaikai/lankytojai nuolatos lanko tą pačią grupę, klasę. Grupės/klasės veikla 

vykdoma taip, kad būtų išvengta kitų mokyklą – centrą lankančių vaikų/ lankytojų, 

lankytojų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos,  tiek lauke; 

8.2. Pedagogai, auklėtojai, specialistai, padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje 

grupėje; 

8.3. Su vaikais/lankytojais neturi kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su vaikais/asmenimis (pvz., sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.); 

8.4. Ribojamas mokyklos - centro grupėje/klasėse dirbančių darbuotojų kontaktas, jei 

to padaryti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau 

nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu); 

8.5. Vaikai/lankytojai maitinami grupės, klasės patalpoje. Po maitinimo (valgymo) 

grupė, klasė išvėdinama ir išvaloma. Lėkštės ir valgymo įrankiai turi būti plaunami 

karštu vandeniu ir indų plovikliu; 

8.6. Mokykloje – centre neorganizuojamos bendros veiklos. Bendros patalpos  (kūno 

kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos panaudojimo išvėdinamos ir 

išvalomos; 

8.7. Pagal galimybes ugdymo proceso didžioji dalis organizuojama lauke, įstaigos  

teritorijoje, išlaikant fizinį atstumą. Lauko žaidimų erdvės suskirstytos atskiromis 

erdvėmis.  

9. Tėvai, atlydintys vaikus/lankytojus į mokyklą - centrą, negali patekti į įstaigos kitas patalpas, 

išskyrus I-ojo ir II-ojo korpusų įėjimo koridorius. Atlydintieji vaikus/lankytojus privalo dėvėti 

nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

10. Vaikai/lankytojai  priimami mokyklos  - centro I-ojo ir II-ojo korpusų įėjimo koridoriuose.  

11. Vaiką/lankytoją ir jį lydintį asmenį koridoriuje pasitinka mokyklos - centro personalo 

darbuotojas, kuris pamatuoja vaiko/lankytojo kūno temperatūrą. Temperatūra užfiksuojama 

temperatūros matavimo žurnale, įvertinama ar vaikas/asmuo neturi ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Lydinčiam asmeniui 

pranešama, ar jis gali palikti vaiką/lankytoją mokykloje - centre. Jei vaiko/lankytojo kūno 

temperatūra 37.30 C ir pastebima viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai - jis į mokyklą – 

centrą nepriimamas.  

12. Jei vaikas/asmuo gali lankyti mokyklą – centrą, mokyklos – centro darbuotojas palydi 

vaiką/lankytoją iki grupės, klasės ir jį perduoda klasės, grupės personalui. .  

13. Individualios priežiūros specialistas – paskirtas įstaigos darbuotojas pastoviai dezinfekuoja 

priėmimo patalpas I- ojo ir II- ojo korpusų įėjimo koridorius.  

14. Jei vaikas/lankytojas, būdamas mokykloje – centre pradeda karščiuoti, ar pasireiškia kiti Covid-

19 ligos simptomai, jis yra izoliuojamas medicinos kabinete kol atvyksta tėvai. Jame su 

vaiku/lankytoju būna individualios priežiūros specialistas, dėvintis ne tik apsaugos kaukę, 

pirštines, bet ir vienkartinį chalatą.  

15. Vaikui/lankytojui, kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), tėvams yra 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti su vaiko 

šeimos gydytoju dėl konsultacijos nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš 

vaiko/asmens tėvų apie vaikui/asmeniui nustatytą COVID-19 ligą, apie tai įstaiga informuoja 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir 

bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 
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16. Tėvai, atvykę pasiimti vaiko/lankytojo, apie savo atvykimą praneša telefono skambučiu klasės, 

grupės personalui ir laukia, kol vaikas/lankytojas bus išvestas į lauką, prieš tai pamatavus 

temperatūrą ir užfiksavus žurnale.  

17. Mokyklos – centro specialistų paslaugos organizuojamas maksimaliai laikantis izoliacijos 

principo: darbuotojai dirba griežtai tik savo kabinetuose, po kiekvieno užsiėmimo, skiriama 30 

min. kabineto vėdinimui ir dezinfekcijai. Už tai yra atsakingas kabinete dirbantis specialistas. Jis, 

atlieka visas dezinfekavimo, vėdinimo procedūras. 

18. Darbuotojai, vaikams/lankytojams naudojamas priemones, dezinfekuoja plaudami muilu ir 

vandeniu ar kita dezinfekavimui skirta priemone.  

19. Kiekvienas mokyklos – centro darbuotojas, išeidams iš savo kabineto, klasės, grupės ar kitos 

savo darbo vietos, privalo dėvėti asmens apsaugos priemones: kaukes ir pirštines.  

20. Panaudotos vienkartinės kaukės yra utilizuojamos: prie įėjimo stovi žymėtas konteineris, į kurį 

metamos kaukės, kitos saugos priemonės. Jam prisipildžius, viskas dedama į specialią dėžę, kuri 

vėliau yra išvežama. Už išvežimo organizavimą atsakingas pavaduotojas ūkio reikalams. Už 

tvarką šalia konteinerio ir konteinerio švarą yra atsakinga mokyklos – centro valytoja. 

21. Grupės/klasės tualeto, kriauklės ir kitų sanitarinių mazgų valymas yra atliekamas po kiekvieno 

vaiko/lankytojo pasinaudojimo. Atsakingas darbuotojas, kuris valo/tvarko patalpas. 

Valymo/dezinfekcijos laiką fiksuoja lentelėje pasirašytinai. 

22. Ugdymo vietoje sudarytos sąlygos darbuotojų ir vaikų/lankytojų rankų higienai palaikyti. 

Praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

vienkartiniai rankšluosčiai. 

23. Vaikų/lankytojų patalynė keičiama ją sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Už jos 

keitimą atsakingas klasėje /grupėje dirbantis atsakingas asmuo.  

24. Grupės, klasės ir kitos patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams/lankytojams. Patalpos 

vėdinamos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos, kuriose organizuojama grupės/klasės 

veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai, priemonės yra valomi ne rečiau kaip 1 kartą per 

dieną. Kitos bendros patalpos: laiptinės, koridorius, taip pat dažnai liečiami paviršiai tose 

patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną 

drėgnu būdu, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekama atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 

COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020

03 27%20(1).pdf). 

25. Mokykloje – centre gali dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. 

26. Darbuotojų sveikata nuolat stebima. Slaugytoja ryte užfiksuoja kūno temperatūrą ir ją 

registruoja žurnale. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), 

nedelsiant nušalinti nuo darbo.  

27. Darbuotojai privalo informuoti apie pakitusią savo sveikatą ir į darbą nevykti. 

28. Darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant 

nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

29. Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuojamas NVSC, bendradarbiaujama 

su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikoma 14 dienų izoliaciją.  

30. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.  

31. Pasikeitus karantino situacijai, ši tvarka gali būti papildyta arba keičiama.  

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

