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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“
PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO COVID-19 VIRUSU ATVEJUI PRIEMONIŲ
IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE,
PLANAS
Eil.
Priemonės
Nr.
1. Sudaryta COVID-19
situacijų valdymo grupė

2.

Elgesys
Numatyta grupės susirinkimus
organizuoti 1 kartą per savaitę.
Įstaigoje nustačius darbuotojo ar
ugdytinio užsikrėtimą koronoviruso
infekcija, susirinkimus organizuoti
kasdien. Susirinkimas gali būti
organizuojamas nuotoliniu būdu,
naudojant išmaniąsias
technologijas).

Atsakingi
vykdytojai
ES valdymo
grupė

Veiksmų planas nustačius
covid-19 atvejį:

2.1. KAI SIMPTOMAI
NEPASIREIŠKĖ (jei
darbuotojas lankėsi
nepaveiktose
teritorijose, turėjo sąlytį
su iš paveiktų teritorijų
grįžusiais/atvykstančiais
asmenimis arba
bendravo su žmogumi,
kuriam buvo įtariama
arba patvirtinta
koronuviruso infekcija,
tačiau jam simptomiškai
nepasireiškė).
2.2. KAI SIMPTOMAI
PASIREIŠKĖ (jei
darbuotojas turėjo sąlytį
su iš paveiktų teritorijų
grįžusiais/atvykstančiais
asmenimis arba
bendravo su žmogumi,
kuriam buvo įtariama
arba patvirtinta
koronoviruso infekcija ir
jam pasireiškė

Darbuotojas, saviizoliacijos
laikotarpiu suderinęs su lopšelio darželio direktoriumi (nuotoliniu
būdu), gali dirbti nuotoliniu būdu
arba skambinti šeimos gydytojui
dėl nedarbingumo pažymėjimo
išdavimo. Darbuotojas gali
pasirinkti kitą neatvykimo į darbą
pateisinimo būdą.

Visi
darbuotojai

Darbuotojai apie pasireiškusius
koronoviruso simptomus
informuoja tiesioginį vadovą ar kitą
atsakingą asmenį. Tiesioginis
vadovas ar kitas atsakingas asmuo
informuoja ekstremalių situacijų
valdymo grupės vadovą Aušrą
Šileikienę (tel. 8 386 74 520,
8 386 72 394),
el. paštu
ausra.sileikiene@sugardas.lt

Visi
darbuotojai,
ES valdymo
grupė

Pastabos

simptomai).
ES valdymo grupės
vadovo veiksmai:
3.1. Simptomai pasireiškė
darbuotojui ESANT
NAMUOSE

gintarelis@sugardas.lt

3.

3.2. Simptomai pasireiškė
darbuotojui ESANT
DARBE

Informuoja Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą (toliau – NVSC) ir
toliau vykdo jų nurodymus.
1. Nurodo atsakingam asmeniui
informuoti darbuotojus,
kontaktavusius su užsikrėtusiu
darbuotoju savarankiškai susisiekti
su NVSC ir izoliuotis namuose.
2. Nurodo už patalpų valymą
atsakingam asmeniui papildomai
išvalyti ir išvėdinti patalpas,
kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi
darbuotojas.
1.Darbuotojams, kuriems
pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(pvz., karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi
nedelsiant apleisti ikimokyklinio ir
(ar) priešmokyklinio ugdymo
patalpas.
2. Darbuotojui rekomenduojama
kreiptis konsultacijai į savo šeimos
gydytoją;
3. Nedelsiant įpareigoja už patalpų
valymą atsakingą asmenį
papildomai išvėdint, išvalyti bei
dezinfekuoti įstaigos patalpas
(valytojas privalo naudoti asmens
apsaugos priemones –
respiratorių, akinius, vienkartines
pirštines, darbo kostiumą).
apsaugos ministerijos nurodymo.
4. Jei darbuotojo užsikrėtimas
koronoviruso infekcija patvirtintas,
atlieka veiksmus, remiantis NVSC
ar Sveikatos apsaugos ministerijos
nurodymais:
4.1.nedelsiant privaloma informuoti
Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC),
4.2. bendradarbiauti su NVSC
nustatant sąlytį turėjusius asmenis
ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
5. Įstaiga veiklą tęsia tik gavus
NVSC nurodymą.

Visi
darbuotojai,
ES valdymo
grupė

Visi
darbuotojai,
ES valdymo
grupė,
direktorius

4.

Nustačius covid-19
infekciją UGDYTINIUI

6. Informuoja darbuotojus apie
situacijos pasikeitimus (darbuotojų
asmeniniais telefono
numeriais, elektroniniais paštais).
7. Pateikiama informacija adresu:
SOS.SMSMCOVID-19_IU.
(Kontora, 2020-09-07,G-261).
1.Nedelsiant privaloma informuoti Direktorius
Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC),
2.Bendradarbiauti
su
NVSC
nustatant sąlytį turėjusius asmenis
ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
Darbuotojų ir tėvų informavimas.
3.Informuojamas
atsakingas
savivaldybės asmuo.
3.1.Pateikiama informacija adresu:
SOS.SMSMCOVID-19_IU.
(Kontora, 2020-09-07,G-261)
4. Įstaigos veiklos ribojimas/
stabdymas
5. Įstaiga veiklą tęsia tik gavus
NVSC nurodymą.
_________________________

