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. {moneje sudaryta COVID-19 situacijq valdymo grupe.

I Numatyta grupes susirinkimus organizuoti 1 kar14 per

savaitg.

. {moneje nustadius darbuotojo uZsikretim4 koronaviruso
infekcija, susirinkimus numatyta organizuoti I kart4 per

dien4 (susirinkimas gali bUti organizuojamas nuotoliniu
b[du, naudoj ant i5mani4sias technologij as).

Valdymo grup6s vadovas:

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktflrai

Fernandas Narkus

(tel. +370 600 36005)

Grupei priskirti asmenys:

1. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Antanas Jurevidius

(tel. +370 699 95668)

2. Personalo skyriaus
vedeja, Laura Rapaliene
(tel. +370 652 91606)

3. Verslo ir statybos
skyriaus vedeja, Asta
Jakimoviene (tel. +370 682
41724)

4. Sveikatos prieZitros
paslaugq ir reabilitacijos
skyriaus vedeja, Danguole
Kisieliene (tel. +370 657
0ess7)

5. Visuomends sveikatos
specialiste, Snieguole
Daukintiene (tel. +370 618
09s28)

6. Gimnazijos skyriaus
vedeja, Palmira Jurgiliene
(tel. +370 601 89377).

2.

Paskirtas COVID-l9 situacijq grupds narys atsakingas
uZ komunikacij4:
. Konsultuojasi su Nacionaliniu visuomends sveikatos

centru (toliau - NVSC), (tel. +370 618 79984 arba+370 616
94562 ir elektroniniu pa5tu koronavirusas@sam.lt).
. Nuolat vie5ina ir atnaujina informacij4 apie

koronavirus4 ir jo prevencij4 stenduose, TV ekranuose, el.

1. Direktoriaus
pavaduotoj as infrastrukturai
Fernandas Narkus
(tel. +370 600 36005).

2. Gimnazijos skyriaus
vedej a, Palmira Jurgiliene
(tel. +370 601 89377).
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laiSkais, telefonu.
. Konsultuoja darbuotojus kilus klausimams del COVID-

19 (tik telefonu ar kitu nuotoliniu b[du).

3. Visuomenes sveikatos
specialiste, Snieguole
Daukintiene (tel. +370 618
09528)

3.

Paskirtas COVID-l9 situacijq grupds narys atsakingas
uZ dezinfekciniq ir asmeniniq apsaugos priemoniq (toliau
- AAP) isigijim4:
. Nustato dezinfekciniq ir AAP priemoniq poreikf,
organizuoja jq pirkim4 ir iSdavimq padaliniq vadovams.
. Teikia uZ patalpq valymq atsakingiems asmenims,
valymo ir dezinfekavimo instrukcij as.

. Teikia darbuotojams rekomendacijas del tinkamo AAP
devejimo.
. lmoneje nustadius darbuotojo uZsikretim4 koronavirusu,
konsultuojasi su NVSC del papildomo fmones patalpq
valymo, vedinimo, dezinfekavimo ir darbuotojq aprlpinimo
AAP.

1. Direktoriaus
pavaduotoj as infrastruktUrai

Femandas Narkus

(tel. +370 600 36005).

4.

VEIKSMU PLANAS
Jei darbuotojas lankesi paveiktose teritorijose, turOjo
sqlyti su i5 paveiktq teritorijq griZusiais / atvykstaniiais
asmenimis arba bendravo su Zmogumi, kuriam buvo
itariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija, taiiau
jam simptomai nerrasirei5ke :

. Administracijos darbuotojai, suderinq (telefonu) su
pavaduotojais ar skyriaus vedejais, gali dirbti nuotoliniu
b[du arba skambina Seimos gydytojui del nedarbingumo
paZymejimo iSdavimo saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienq
nuo paskutines buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos).
. Visi kiti darbuotojai, suderinE su pavaduotojais ar
skyriaus vedejais (telefonu) skambina Seimos gydytojui del
nedarbingumo paZymejimo iSdavimo saviizoliacijos
Iaikotarpiui (14 dienq nuo paskutines buvimo viruso
paveiktoje teritorij oje dienos).

Direktoriaus pavaduotoj as

infrastrukturai

Fernandas Narkus

(tel. +370 600 36005).

5.

VEIKSMU PLANAS
Jei darbuotojas turdjo s4lyti su i5 paveiktq teritorijq
griZusiais / atvykstaniiais asmenimis arba bendravo su
Zmogumi, kuriam buvo itariama arba patvirtinta
koronaviruso infekcija ir jam pasirei5kd simptomai:
. Darbuotojas apie pasireiSkusius koronaviruso simptomus
informuoja tiesiogini vadov4 ar kit4 atsaking4 asmeni.

Tiesioginis vadovas ar kitas atsakingas asmuo informuoja
COVID- 19 situacijq valdymo grupes vadov4 direktoriaus
pavaduotojas infrastruktflrai Fernand4 Narkq tel. +370 600
36005.

COVID-19 situacijq
valdymo grupes vadovas

Direktoriaus pavaduotoj as

infrastruktlrai
Femandas Narkus

(tel. +370 600 36005).

COVID-19 situacijq valdymo grupds vadovo veiksmai,
iei:

Simptomai
pasireiSke darbuotoj ui

Simptomai
pasireiSke darbuotoj ui



3-4

esant namuose esant darbe

1. Informuoja NVSC ir
toliau vykdo jq nurodymus
(tel. + 370 618 79984 arba
+370 616 94562).
l. Nurodo uZ komunikacij4
atsakingam grupes nariui
informuoti darbuotojus,
kontaktavusius su

uZsikretusiu asmeniu
savarankiSkai susisiekti su
NVSC ir izoliuotis
namuose.
2. Nurodo uZ. patalpq
valymE atsakingam
asmeniui papildomai
i5valyti ir iSvedinti bei
dezinfekuoti patalpas,
kuriose prie5 tai dirbo ar
lankesi darbuotojas.

l. Skambina trumpuoju
numeriu 1808 ir vykdo
specialistq nurodymus.
2. Nurodo tiesioginiam
vadovui ar kitam atsakingam
asmeniui uZtikrinti, kad
galimai uZsikretEs
darbuotojas:
2.1. laikytqsi 2 metrq
atstumu nuo kitq imones
darbuotojq;
2.2. izoliuotqsi artimiausioje
nuo jo darbo vietos tinkamoje
patalpoje, nevaik5diotq po

fmonE, lauktq greitosios
medicinos pagalbos;
2.3. uZsidetq medicininE
kaukg.
3. Informuoja NVSC (tel.
+370 618 79984 arba +370
616 94562) ir vykdo jq
nurodymus.
4. Nedelsiant ipareigoja uZ

patalpq valym4 atsaking4
asmeni papildomai i5vedinti,
iSvalyti bei dezinfekuoti

imones patalpas (valytojas
privalo naudoti AAP
respiratoriq, akinius,
vienkartines pirStines, darbo
kostium4).
5. Informuoja visus
darbuotojus papildomai
pasirlpinti asmens higiena
(plauti rankas vandeniu ir
muilu maZiausiai 20
sekundZiq, dezinfekuoti
rankas).
6. Nurodo darbuotojams
nepalikti imones teritorijos be

NVSC ar Lietuvos
Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau

- SAM) nurodymo.
7. Jei darbuotojo
uZsikretimas koronaviruso
infekcija patvirtintas, stabdo

imones darb4, uZdaro
patalpas, remiantis NVSC ar

SAM nurodymais.
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8. {mone veikl4 tgsia tik
gavus SAM, NVSC leidimE.
9. {pareigoja uZ

komunikacij4 atsaking4
COVID-19 situacijq grupes

nari informuoti darbuotojus
apie situacijos pasikeitimus
(telefonu, el. paStu ar kt.).

6.

BENDRI VEIKSMAI DARBO ORGANIZAVIMUI:
. Nesiqsti darbuotojq i komandiruotes.
. Mokymus organizuoti nuotoliniu bldu.
. Su pafineriais, klientais, tiekejais susitikimus

organizuoti nuotoliniu bldu.
. Neorganizuoti imones / visuomeniniq renginiq, vengti

susib[rimo vietq.
. Prie iejimq i imones patalpas iSkabinti plakat4 ,,STOP.

Toliau pro duris neikite" siekiant, kad i patalpas nepatektq
asmenys, buvE paveiktose teritorijose, turejg s4lyti su

itariamu ar patvirtintu COVID-l9 atveju ar jaudiantys

infekcijos simptomus.
BENDRI VEIKSMAI PATALPU PRIEZIURAI:
. UZtikrinti patalpq vedinim4 ne rediau kaip 5 kartus per
dien4.
. UZtikrinti pavirSiq, grindq valym4 dregnuoju bDdu ne

rediau kaip 1 kart4 per dien4 (naudojant dezinfekcines
priemones ar baliklius, atsiZvelgti i SAM rekomendacijas
del priemoniq tinkamumo).
. UZtikrinti, kad imoneje esantys tualetai, bendro
naudojimo stalai, durq rankenos, laiptq tureklai ir kiti
pavirSiai bltq dezinfekuojami ne rediau kaip 5 kartus per
dien4.
BENDRI VEIKSMAI ASMENS HIGIENAI
UZTIKRINTI:
. {moneje uZtikrinti asmens higienos priemoniq
prieinamum4. Prie plautuviq turi blti pakankamai skysto
muilo arba skysto antibakterinio muilo, vienkartiniq
rankSluosdiq, dezinfekciniq skysdiq.
. Prie iejimq i administracines ar gamybines patalpas

frengti dezinfekcinio skysdio stoteles.
. Darbuotojus informuoti apie rankq plovimo svarb4
uZkrediamq ligq profilaktikai TV ekranuose, stenduose ir
pan.
. Prie plautuviq pakabinti atmintines ,,Kaip taisyklingai
plauti rankas", prie dezinfekciniq skysdiq stoteliq ,,Kaip
taisyklingai dezinfekuoti rankas".
. Darbuotojus papildomai informuoti. kad:
-vengtq susibr.rrimo vietq, stengtqsi iSlaiky.ti bent 2 metrq
atstum4 nuo kito Zmogaus;
-vengtq sveikintis spaudZiant rank4, apkabinant ar

budiuojant kitus Zmones;
-neliestq veido, laikytusi diaudeiimo ir koseiimo etiketo.

Direktoriaus pavaduotoj as

infrastrukttrai
Fernandas Narkus
(tel. +370 600 36005).


