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KABINETAI

SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
 Atvykus į gimnaziją, budėtoja matuoja
darbuotojų temperatūrą. Mokiniams
sudaromos sąlygos matuotis kūno
temperatūrą arba ji pamatuojama kilus
įtarimų, kad mokinys serga.
 Švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir
pedagogai, privalo dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones, kai
neišlaikomas 2 m atstumas, jas dėvėti
tinkamai. Jeigu darbuotojas kaukės dėvėti
negali dėl sveikatos būklės, turi būti
parenkamos kitos apsaugos priemonės.
 Mokiniai, kai neišlaikomas 2 m atstumas,
turi dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones, jas dėvėti tinkamai.
Jeigu mokinys kaukės dėvėti negali dėl
sveikatos būklės, turi būti parenkamos kitos
apsaugos priemonės.
 Gimnazijoje pamokos vyksta be skambučio.
 Koridoriuose nenaudojamas bendros
paskirties inventorius (dviračiai, šachmatų,
šaškių lentos ir pan.), kitais atvejais po
kiekvieno panaudojimo turi būti
dezinfekuojamas.
 Laiptų turėklai ir kiti dažnai liečiami
paviršiai valomi paviršiams skirtu valikliu
ne rečiau nei 2 kartus per dieną.
 Koridoriuose judėjimas vyksta pagal
rodyklėmis pažymėtas kryptis (vienais
laiptais kylama, kitais leidžiamasi, judėjimas
vyksta ratu).
 Koridoriuose pertraukų metu nustatytu laiku
budi mokytojai ir prižiūri mokinių srautą.
 Informacija apie saugų elgesį ir atstumo
laikymąsi skelbiama stenduose, per TAMO
dienyną.
 Išvėdinami prieš atvykstant mokiniams ir po
kiekvienos pamokos plačiai atvėrus langus,
mokiniai tuo metu laukia koridoriuje ar
lauke.
 Mokytojas ar paskirtas budintis mokinys po
pamokos, naudodamas pirštines ir paviršių
valymo priemones, nuvalo suolus ir durų
rankeną.
 Durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių
atramos, elektros jungikliai valomi
paviršiams skirtu valikliu ne rečiau nei 2
kartus per dieną.
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Jei mokymo, ugdymo priemone naudojasi
daugiau nei vienas mokinys, jos turi būti
dezinfekuojamos po kiekvieno
panaudojimo.
Ribojamas dalijimasis ugdymo
priemonėmis.
Pamokoje pastebėjus mokinio ligos
simptomus (stiprus kosulys, sloga, bloga
savijauta) pedagogas iš karto informuoja
visuomenės sveikatos specialistę (mob. tel.
8 672 50 387), jos nedarbo metu – klasės
vadovą ar socialinį pedagogą, kuris
informuoja tėvus.
Visi kabinetai turi būti aprūpinti
dezinfekavimo ir valymo priemonėmis
(rankų dezinfekavimo priemonės, paviršių
valymo priemonės, šluostės, vienkartinės
pirštinės).
Kur įmanoma, mokytojo darbo stalas turi
būti atitrauktas 2 m nuo pirmojo mokinių
stalo.
Mokinių stalai turi būti maksimaliai
patraukti prie sienų, vienviečiai stalai negali
būti suglausti.
Reguliuojami mokinių srautai (biblioteka
skirta tik mokymuisi).
Vėdinama po kiekvienos pertraukos ar
pamokos.
Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams
skirtu valikliu prieš keičiantis mokinių
grupėms.
Stalai turi būti atitraukti kaip galima
didesniu atstumu vienas nuo kito.
Įėjus būtina plauti ar dezinfekuoti rankas.
Privalu laikytis saugaus 1 m atstumo eilėje.
Pažymėtas 1 m. atstumas prie maisto
pasiėmimo.
Valgykla turi būti aprūpinta muilu, rankų
dezinfekavimo priemonėmis, vienkartiniais
rankšluosčiais.
Stalai dezinfekuojami po kiekvieno mokinių
srauto.
Paskirstytos pietų pertraukos:
Po 4 pamokos valgo I ir II klasių mokiniai
Po 5 pamokos valgo III ir IV klasių
mokiniai.
Pedagogams rekomenduojama valgyti kitu
laiku nei paskirta mokiniams.
Mokytojai budi valgykloje pagal nustatytą
grafiką.
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Pažymėtas 1 m. atstumas pasiimant paltus.
Grąžinti numerėliai dezinfekuojami.
Durų rankenos, čiaupų rankenėlės, valomos
paviršiams skirtu valikliu ne rečiau nei 2
kartus per dieną.
Visada padėta muilo, vienkartinių
rankšluosčių.
Naujo pastato tualetai skirti III ir IV klasių
mokiniams, seno pastato - I ir II klasių
mokiniams.
Esant tinkamoms oro sąlygoms fizinio
ugdymo pamokos turi vykti lauke.
Fizinio ugdymo pamokas organizuoti taip,
kad būtų išvengta dalijimosi ugdymo
priemonėmis.
Pasibaigus pamokai, naudotos ugdymo
priemonės turi būti dezinfekuojamos.
Tėvai informuojami, kad vaikui draudžiama
dalyvauti ugdymo procese pasireiškus
COVID-19 simptomams (temperatūra 37,3°
C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, skonio ir uoslės pojūčių
praradimas ir pan.).
Esant menkiausiai rizikai – jei pasireiškia
peršalimo simptomai, buvo galimas
kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu
asmeniu – tėvai privalo informuoti klasės
vadovą, mokinys turi likti namuose.
Tėvai privalo informuoti klasės vadovą, jei
vaikas ar šeimos nariai keliavo po
COVID19 viruso paveiktas šalis.
Asmenų patekimas į gimnaziją yra
ribojamas. Atvykti į gimnaziją galima tik iš
anksto susitarus. Tėvai (globėjai, rūpintojai)
su gimnazijos darbuotojais bendrauja
telefonu ir el. ryšio priemonėmis (el. paštu,
TAMO dienynu ir kt.).
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