
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo procesas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre (toliau 

– Centras) organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.  

 
Centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami centro bendruomenės 

kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Už mokinių, atvykstančių į Centrą, sveikatos 

būklę bei aprūpinimą  nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis 

atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 
 
Visi asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 
 

Draudžiama į Centrą atvykti 

Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, vėdinamos, 

valomos, dezinfekuojamos. 
 

mokinys (iki 18 metų), kuriam ugdymo proceso 

metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), yra izoliuojamas 

kabinete A-15,  su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

susisiekia grupės/klasės vadovas, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) turi  kuo skubiau atvykti į Centrą pasiimti 

mokinį ir konsultuotis su šeimos gydytoju ar/ir 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių 

veiksmų;  

 
 

Mokinių maitinimas: mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir 

saugumo principų. Mokiniai pietauja 11:30-12:00 val. Reikalaujama prie vieno stalo valgyti tik tos 

pačios klasės mokiniams. 
 

Jei Centro darbuotojui ar mokiniui 

yra nustatoma COVID-19 liga, 

 mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), tretiesiems asmenims, 

kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Jei mokinys turi alerginę slogą, reikia 

pateikti klasės vadovui gydytojo 

patvirtiną sveikatos pažymą.  

 

 Centro mokiniams ugdymas toliau 

tęsiamas vadovaujantis atskirais 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo ir/ar Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos sprendimais. 
 

Nuolat stebima mokinių,  kitų asmenų sveikatos 

būklė: 
 

draudžiama į Centrą atvykti asmenims, kuriems 

privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

 

 

jeigu centras iš mokinio ar jo tėvų (globėjų, 

rūpintojų) gavo informaciją apie mokiniui (jo 

artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą 

(koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų 

izoliaciją; 
 

Esant būtinybei dėl informacijos kreiptis į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

centro COVID-19 valdymo grupės vadovą Direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Fernandą 

Narkų (tel. +370 600 36005) 


