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1. Mokinių testavimas – mokyklos skaičiai

1. Mokykloje 753 mokiniai

2. Testuojasi 576 mokinai

3. Sirgo COVID-19 12 mokinių

4. Teigiamas serologinis antikūnų testas 24 mokinio

5. Paskiepyti 37 mokiniai

105 mokiniai nesitestuoja ir kitų apsaugų neturi



1. Mokinių testavimas – ką turi žinoti 
besitestuojančių mokinių tėvai

Neatvykus mokiniui į mokyklą testavimo dieną (pirmadienį, ketvirtadienį):

• mokinys prieš pamokų pradžią (nuo 7.30 iki 7.55 val.) vyksta į sveikatos 
priežiūros specialistės kabinetą ir testuojasi

• Gavęs neigiamą rezultatą, gavęs iš specialistės patvirtinantį lapelį, vyksta į 
savo klasę, lapelį atiduoda klasės vadovui (klasėje sutarta tvarka)

• Gavus teigiamą rezultatą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
informuoja tėvus.

• Tėvai registruoja tel.1808 arba e.būdu 1808.lt PGR tyrimui, apie tyrimo 
rezultatus informuoja klasės vadovą.



1. Mokinių testavimas – ką turi žinoti tėvai

Mokiniui gavus teigiamą testo rezultatą, nedelsiant:

• Klasės vadovas informuoja tėvus, kad skubiai atvyktų į mokyklą

• Informuoja mokinį, kad jis iš mokyklos galės išeiti tik atvykus tėvams 
(registracijos žurnale padaromas įrašas: kas pasiėmė, laikas, parašas) 



2. Izoliacija, jei klasėje nustatytas PGR tyrimo teigiamas 
rezultatas (1)

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė atlieka situacijos klasėje 
tyrimą, nustato didelės rizikos kontaktus komunikuodama su klasės 

vadovu:

 kas testuojasi

 kitos apsaugos (sirgo, antikūnų)

 kaukių dėvėjimas 

užtikrintas klasės vėdinimas 

kaip laikomasi srautų valdymo taisyklių (įėjimas, laiptinės, tualetas, 
maitinimosi vieta ir pertrauka)



2. Izoliacija, jei klasėje nustatytas PGR tyrimo teigiamas 
rezultatas (2)

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė komunikuoja su visuomenės 
sveikatos centro direktore:

 suderina, kas turi izoliuotis atsižvelgus į klasės tyrimo rezultatus 
nustatant didelės rizikos kontaktus

 informuoja direktorę arba dir.pavaduotoją Skirmundą Martinonienę

 užpildo informaciją visuomenės sveikatos centro duomenų bazėje



2. Izoliacija, jei klasėje nustatytas PGR tyrimo teigiamas 
rezultatas (3)

Mokyklos direktorė arba dir. pavaduotoja:

 nuvyksta į klasę, informuoja mokinius, kurie turi paskambinti iš savo 
telefonų tėvams ir pranešti, kad tėvai turi nedelsiant pasiimti mokinius iš 
mokyklos

 išsiunčia informaciją tėvams per Tamo dienyną apie situaciją klasėje ir 
tolimesnius veiksmus izoliuojantis

 prieš atvykstant tėvams informuoja mokinius, kad pasiimtų iš asmeninių 
spintelių vadovėlius, priemones

 kai mokinys gauna pranešimą iš tėvų, kad atvyko prie mokyklos, jie palydimi 
iki mokyklos vartų (klasės vadovas arba tuo metu klasėje pamoką vedęs 
mokytojas 



3. Kada gali grįžti mokytis į mokyklą

• Po 14 dienų - skaičiuojant nuo paskutinės sąlyčio dienos (įskaitant)

• Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 
izoliavimo dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei 
nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai. 
Prašymą sutrumpinti izoliaciją reikia teikti internetu
https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti
https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/


4. Kada skiriamas nuotolinis mokymas

• Jei mokiniui COVID-19 ligos simptomai nepasireiškia, jis gali mokytis –
tėvai informuoja klasės vadovą (įsakymą rengia ugdymo skyriaus 
vedėja)

• Visiems klasės mokiniams, esantiems izoliacijoje (įsakymą rengia 
ugdymo skyriaus vedėja)

• Išimtiniais atvejais (įsakymą rengia ugdymo skyriaus vedėja)



5. Bendri saugumo reikalavimai (1)

1. Maitinimasis

atvykimas į valgyklą tik nurodytą pertrauką, nesibūriavimas prie 
valgyklos durų, rankų plovimas, eilėje su kauke, stalas valgykloje, 
atstumas prie stalo, įrankių paėmimas, bufeto prekės bendroje eilėje, 
valgykloje tik valgome

Užkandžiai iš namų, nes nėra galimybės patekti į valgyklą antrą kartą 
arba kai norisi valgyti

Būtini pusryčiai namie arba dėžutė su užkandžiais iš namų



5. Bendri saugumo reikalavimai (2)

2. Vėdinimas patalpų

Skersvėjis per pertraukas klasėse; pilnai atidaryti langai per pamokas 
koridoriuose 

Klasėse yra atsakingi

Klasėse per pertraukas nėra mokinių; mokiniai kieme, srauto 
koridoriuje



5. Bendri saugumo reikalavimai (3)

3. Spintelės

Kiekvienas mokinys turi (klasės vadovas)

Lauko aprangos klasėse nėra



5. Bendri saugumo reikalavimai (4)

4. Kiemas 

Inventoriui dėžė

Jei paėmei, padėk atgal

Dėžės papildymas

5-8 kl. ir lauke kaukės, jei nesilaikoma 2 m. atstumo

1-4 kl. pagal susitarimą



5. Bendri saugumo reikalavimai (5)

5. Jei kai kuriems klasės mokiniams nėra pamokos, mokiniai būna 
koridoriuje, prie klasės; po mokyklą vaikščioti draudžiama.

6. Mokinio pažymėjimus raštinėje užsako ir pasiima tik klasės vadovas.



6. Kultūros nuostatų ugdymas

• Sveikinamės

• Žiūrim į akis

• Sustojam, jei prašoma pasikalbėti

• Kalbantis rankos ne kišenėje

• Kalbantis nestovim už nugaros

• Mokam padėkoti



Naudinga informacija

NVSC informacija NVSC primena svarbiausius žingsnius mokykloje nustačius 
COVID-19 atvejį | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (lrv.lt)

Mokyklos tinklapis https://www.vyturyspanevezys.lt/saugumas-covid-19

ŠMSM tinklapis https://mokyklabecovid.lt/

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji
https://www.vyturyspanevezys.lt/saugumas-covid-19
https://mokyklabecovid.lt/

