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KAUNO,,RYTO,. PRADTNES MOKYKLOS
DARBUOTOJU VEIKSMU PASIRETSKUS COVrD-19 (KORONAVTRUSO TNFEKCTJOS)
LIGOS STMPTOMAMS MOKYKLOJE rR MOKINTO TEW (GLOBEJV, RUPTNTOJU)

INFORMAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROJI DALIS

1. Kauno ,,Ryto'o pradines mokyklos (toliau - mokykla) darbuotojq veiksmq pasirei5kus
Covid-l9 ligos simptomams mokykloje ir mokinio tevq (globejq, r[pintojq) informavimo tvarkos
apra5as (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m.
vasario 26 d.nutaimuNr. 152 ,,Delvalstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes
operacijq vadovo 2020 m. rugpjtdio 17 d. sprendimu Nr. V-l839,,Delpradinio ugdymo
organizavimo bUtinq sQlygq".

2. ApraSas reglamentuoja mokyklos darbuotojq veiksmus mokiniui ar mokyklos darbuotojui
pajutus Covid-I9 ligos simptomus mokykloje ir mokinio tevq (globejq, rupintojq) informavimo
tvark4.

3. Siame ApraSe vartojamos s4vokos:

3.1. Mokykla - juridinis asmuo, valstybes nares juridinio asmens ar kitos organizacijos
padalinys, isteigtas Lietuvos Respublikoje teises aktq nustatyta tvarka, kurio pagrindine veikla yra
formalusis ir neformalusis Svietimas.

3.2. Mokyklos darbuotojas - mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti
darbuotojai.

3.3. Mokinio tevai (globejai,riipintojai) - mokinio atstovai pagal istatym4 (kaip tai nustatyta
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme), t. y. vaiko tevai, vaik4 ivaikinus, -
iteviai, nustadius glob4 ar r[pyb4, - globejai ar rupintojai, istatymq nustatytais atvejais - valstybine
vaiko teisiq apsaugos institucija.

II. MOKYKLOS DARBUOTOJV VEIKSMAI MOKINIUI AR MOKYKLOS
DARBUOTOJUI SUSIRGUS MOKYKLOJE

4. Mokiniui susirgus (pajutus Covid-l9ligos simptomus) mokykloje:
4.1. Klases vadovas/mokyklos darbuotojas apie pasikeitusi4 mokinio sveikatos bfrklg

nedelsdamas informuoja mokykloje esanti visuomends sveikatos specialist4 (toliau - VS specialist4)
bei mokinio tdvus (globejus, rflpintojus);

4.2. VS specialistas, ivertina mokinio, kuriam ugdymo proceso metu pasirei5kia kar5diavimas
(37.3 "C ir daugiau) ar flmiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq, kitq uZkrediamq ligq poZymiai (pvz.,
sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), sveikatos buklg ir nedelsiant ji izoliuoja izoliacineje
patalpoje, apie tai informuojami jo tevai (mokinio globejai, r[pintojai) kreipiasi i savo Seimos
gydytoj4 ir konsultuojasi Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808.



4.3. Nesant VS specialistui mokyklos darbuotojas apie pasikeitusi4 mokinio sveikatos bfiklg
informuoja mokyklos direktoriq ar direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui bei mokinio t6vus (globejus,

riipintojus).
5. Mokyklos darbuotojui susirgus (pajutus Covid-19ligos simptomus) mokykloje:
5.1. Darbuotojas, kuriam pasirei5kia (37 .3 "C ir daugiau) ar umiq vir5utiniq kvepavimo takq

ligq, kitq uZkrediamq ligq poZymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi
nedelsiant informuoti VS specialist4, apleisti Mokyklos patalpas, kreipiasi i savo Seimos gydy'toj4 ir
konsultuojasi Kar5tqja koronaviruso linija tel. 1808.

5.2. Nesant VS specialistui mokyklos darbuotojas apie pasikeitusi4 savo sveikatos blklg
informuoj a mokyklos direktoriq.

6. Mokykla i5 darbuotojo, mokinio tevq (globejq, rdpintojq) gavg informacijE apie darbuotojui
ar mokiniui nustatyt4 COVID -19 lig4 (koronoviruso infekcij4), apie tai nedelsiant informuoja
Nacionalini visuomenes sveikatos centr4 prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau-NVSC),
bendradarbiauja su NVSC nustatant s4lyti turejusius asmenis.

7. Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju bei karantino metu klasese atliekamas valymas

ir dezinfekavimas pagal higienos normr+ reikalavimus.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Mokyklos vadovas pasira5ytinai supaZindina Mokyklos darbuotojus su Siuo Apra5u.

9..Pasikeitus teises aktams, keidiami ir Sio Apra5o atitinkami punktai.


