
 

 
PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL COVID-19 (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ  

TAIKYMO ,,VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS DARBO VIETOMS 

 

2020 m. gegužės 12 d.  Nr. V- 93 

Panevėžys 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1118 ,,Dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, 

valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“: 

1. N u s t a t a u šias COVID-19 valdymo priemones nuo 2020 m. gegužės 18 d. Panevėžio 

,,Vyturio“ progimnazijos (toliau-progimnazija) darbo vietoms: 

1.1. darbuotojams, priskiriamiems rizikos grupėms, siūloma dirbti nuotoliniu būdu arba 

organizuojamas jų darbas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis, 

Atsakingos direktoriaus pavaduotojos Skirmunda Martinonienė ir Nijolė Geležienė; 

1.2. progimnazijoje dirba darbuotojai, neturintys užkrečiamųjų ligų požymių: 

1.2.1. matuojama darbuotojų kūno temperatūra tik atvykus į darbą (jei karščiavimas 37,3 
0
C ir 

daugiau, darbuotojas nušalinamas nuo darbo). Temperatūrą matuojasi pats darbuotojas, rodmenis 

pateikia budėtojui. Atsakingas tą dieną budintis poste budėtojas; 

1.2.2. darbuotojai informuoja direktoriaus pavaduotojas Skirmundą Martinonienę (pedagoginiai 

darbuotojai) ir Nijolę Geležienę (Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai) jei turi ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Darbuotojams yra siūloma   konsultuotis 

Karštąja koronaviruso linija tel.1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju; 

1.2.3. gavus informaciją apie darbuotojui nustatytą koronaviruso infekciją, susisiekiama su 

Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir bendradarbiaujama 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija 

(išskyrus darbuotojus dirbančius nuotoliniu būdu). Atsakingos direktoriaus pavaduotojos Skirmunda 

Martinonienė ir Nijolė Geležienė; 

1.3. užtikrinami darbuotojų saugos reikalavimai. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymo 

aprūpinimui Nijolė Geležienė: 

1.3.1. darbuotojai aprūpinti daugkartinėmis apsaugos kaukėmis ir pirštinėmis; 

1.3.2. užtikrinti, kad  tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų yra ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas (jei nėra galimybės tai užtikrinti, darbo vieta yra perkeliama į kitas patalpas); 

1.3.3. užtikrinti, kad yra  ribojamas fizinis kontaktas tarp darbuotojų (jei jis yra būtinas, tai 

trunka ne ilgiau kaip 15 min.);  

1.3.4. esant poreikiui pasitarimus  organizuoti  nuotoliniu būdu (jei pasitarimas vyksta patalpoje, 

tai darbuotojai privalo naudoti apsaugos priemones). Atsakingos direktoriaus pavaduotojos Skirmunda 

Martinonienė (pedagoginiai darbuotojai) ir Nijolė Geležienė (Ugdymo aprūpinimo skyriaus 

darbuotojai); 



1.3.5. lankytojai į progimnaziją neįleidžiami (išskyrus progimnaziją aptarnaujančius asmenis, 

pasimatavusius  temperatūrą); 

1.3.6. pateikiama informacija prie įėjimo į progimnaziją apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę ir rekomendaciją nesilankyti rizikos grupės žmonėms ir sergantiems sunkiomis lėtinėmis 

ligomis; 

 1.4. sudaromos sąlygos darbuotojų higienai ir dezinfekcijai. Atsakinga ūkio dalies vedėja 

Renata Morkūnaitė: 

 1.4.1.  progimnazijos patalpose yra dezinfekcinių skysčių;  

1.4.2.  darbo patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus; 

1.4.3. aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir ne sveikatos priežiūros patalpose. 

2. Į p a r e i g o j u raštinės administratorei Rasai  Butkienei supažindinti darbuotojus 

persiunčiant šį įsakymą į darbuotojų el. paštus arba, neturint el.pašto, darbuotoją supažindinti 

pasirašant. Įsakymą talpinti progimnazijos svetainėje. 

 3. P a v e d u šio įsakymo kontrolę sau. 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                  Vitalija Dziuričienė 

 

 

 

 

 

 

 


