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Vadovar-rdanrasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo l2 d. pasitarimo protokolo
Nr. 12,,DeI situacijos, susijusios su l<oronavirusu" ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
m inistro 2020 nt. kovo I 3 d. isal<ym u Nr. V-366 ,,De[ situacij os, susij usios su koronavirusu":

l. N u ro d au nuo 2020 m.kovo 16 d. iki kovo 30 d.:
L l. sLrstabdyti Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre visus renginius

uZdarose ir atvirose erdvese bei ivertinus galimas rizil<as, darbuotojams visi5l<ai vengti kitq rnasiniq
renginiq.

1.2. Skyriq vedejams sudaryti galirnybg darbuotojams (tante tarpe mokytojams ir tevams,
auginantiems maZarnedirls vaikus) dirbti nuotoliniu b[du. Jeigu tokios galimybes ndra, nedarbingumo
paZymejimai i5duodami tokia pat tvarka, kaip ir itariant kontakt4 su infekuotu asmeniu.

1 .3. Mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams iki 2020 m. kovo 27 d. pasirenti ar

atnaujinti nuotolirrio mokymo pinninio ir tgstinio profesinio mokyrno modulius, gimnazijos mokomqf q

dalyl<q mol<ymo priemones ir nuo 2020 m. l<ovo 30 d. pasiruoSti vykdyti nuotolini mokymo proceso

organizavim4.
I .4. Direl<toriaus pavaduotojai ir skyriq vedejai su tiesiogiai pavaldZiais administracijos ar

aptarnau.iandio personalo darbuotojais del l<iekvieno darbuotojo darbo nuotoliniu brldu sprendZia

individualiai vadovaudarniesi Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 52 str. nuostatomis. Ra5tu nustatomi
darbo vietos reil<alavimai, darbui suteikiamos naudotis darbo priemonds, nurodomas atsakingas asmuo,
l<uriarn darbLroto.jas turi atsisl<aityti ttL atlil<tq darb4, darbuotojo darbo lail<as apskaidiuojamas darbdavio
nustatyta tvarka.

1.5. Sl<yriq vede.jai nuolat renka infbrmacij4 apie pavaldZiLl darbuotojq sveikatos buklg ir
'zodLiu informr.ro.ia direktoriq arba direktoriaus pavaduotoj4 infiastrul<tDrai, t. y. jeigu darbuotojas ar jo
Seimos narys turi ligos poZymiq (sloguoja, skauda gerklg, pakilo temperat[ra ar pan.) privalo neatvykti i
darbq, o kreiptis i Seirnos gydytojq ir informuoti skyriaus vedej4.

2.Nurodauvisiemsdarbuotojarns,kuriepastaruojumetuyragriLEil-ietuv4iSnurodytq
Sveikatos apsallgos rninisterijos rizikingq teritorijq, nuo atvykimo i Lietuv4 momento privaloma 14

kalendorinir4 dienq izoliacija. Per 5i laikotarpi bIti namuose, stebeti savo sveikatos biiklg ir neatvykti i
darbq.

3. P a v e d u Lar.rrai Rapalienei, personalo skyriar.rs vedejai, Sio isakymo vykdymo kontrolg
ir pasl<elbim4 visiems Centro darbuotojams elektroniniu pa5tu.

Direktore Dalia MartiSauskiene


