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PATVIRTINTA  

Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 17 d.  

įsakymu Nr. V.1.6/72 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ COVID-19 UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PREVENCIJOS  PRIEMONIŲ IR 

VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eilės 

Nr. 

Veiklos priemonės Veiksmai Atsakingi vykdytojai 

1. Sudaryta Covid-19 situacijų valdymo grupė 

(direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 10 d. 

Nr. V.1.6/67) 

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti pagal poreikį, 

bet ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites. 

Covid-19 situacijų 

valdymo grupė 

2. COVID-19 SIMPTOMAMS 

NEPASIREIŠKUS (DARBUOTOJAMS) 

 Jeigu darbuotojas lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų 

teritorijų grįžusiais ar atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su žmogumi, 

kuriam buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, tačiau jam simptomai 

nepasireiškė 

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo 

paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos), 

suderinęs su ugdymo įstaigos vadovu (elektroninėmis 

nekontaktinėmis priemonėmis), gali dirbti nuotoliniu 

būdu. Gali skambinti šeimos gydytojui dėl nedarbingumo 

pažymėjimo išdavimo arba pasiimti kasmetines 

apmokamas ar neapmokamas atostogas saviizoliacijos 

laikotarpiu. 

Visi darbuotojai 

3. COVID-19 SIMPTOMAMS 

PASIREIŠKUS (DARBUOTOJAMS) 

 Jeigu darbuotojas turėjo sąlytį su iš paveiktų 

teritorijų grįžusiais ar atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su žmogumi, 

kuriam buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė 

simptomai) 

Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso simptomus 

informuoja tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį.  

Tiesioginis vadovas ar kitas atsakingas asmuo 

informuoja krizinių situacijų valdymo grupės vadovę 

Liną Zubkienę tel. 868749691 (žr. 2 priedas). 

Visi darbuotojai, Covid-

19 situacijų valdymo 

grupės vadovas 
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4. COVID-19 SIMPTOMAMS 

NEPASIREIŠKUS (UGDYTINIAMS)  

Jeigu ugdytinis su tėvais  lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų 

teritorijų grįžusiais ar atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su žmogumi, 

kuriam buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, tačiau jam simptomai 

nepasireiškė 

Ugdytinio tėvai privalo apie tai informuoti lopšelio-

darželio vadovą. Esant poreikiui  saviizoliuotis 14 dienų 

nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje 

dienos. 

Tėvai, grupės vadovas 

5.  COVID-19 SIMPTOMAMS 

PASIREIŠKUS (UGDYTINIAMS), 

TAČIAU GAUTAS NVSC PRANEŠIMAS  

Jeigu  ugdytinio tėvai užsikrėtę koronaviruso 

infekcija, tačiau vaikams simptomai 

nepasireiškė. 

Ugdytinio tėvai privalo informuoti lopšelio-darželio 

vadovą ir saviizoliuotis 14 dienų nuo paskutinės lankymo 

mokykloje dienos. 

Tėvai, Covid-19 situacijų 

valdymo grupės vadovas, 

įstaigos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo 

Įtariamo ar patvirtinto COVID-19 ligos atvejo valdymas ir veiksmai 

6.  COVID-19 LIGOS SIMPTOMŲ 

PASIREIŠKIMAS, DARBUOTOJUI 

ESANT NAMUOSE: 

1. Darbuotojas informuoja įstaigos vadovą ir lieka 

namuose. 

2. Nedelsdamas kreipiasi į savo šeimos gydytoją ar 

karštąją liniją 1808 ir izoliuojasi, kol iš NVSC gaunami 

neigiami COVID-19 ligos testo rezultatai. 

3. Vadovas nurodo už komunikaciją atsakingam grupės 

nariui informuoti darbuotojus, kontaktavusius su 

užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su NVSC 

ir izoliuotis namuose.  

4. Vadovas nurodo už patalpų valymą atsakingam 

asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti bei 

dezinfekuoti patalpas, kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi 

darbuotojas.  

Darbuotojai, COVID-19 

situacijos valdymo grupės 

vadovas, įstaigos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo 
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7. COVID-19 LIGOS SIMPTOMŲ 

PASIREIŠKIMAS, DARBUOTOJUI 

ESANT DARBO VIETOJE: 

1. Darbuotojas informuoja įstaigos vadovą; nedelsiant 

izoliuojamas, aprūpinamas AAP ir nušalinamas nuo 

darbo (siunčiamas namo). 

2. Darbuotojas skambina šeimos gydytojui ar trumpuoju 

numeriu 1808 ir vykdo specialistų nurodymus.  

3. Informuoja NVSC ir vykdo jų nurodymus.  

4. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą 

atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei 

dezinfekuoti ugdymo įstaigos patalpas (valytojas/mokytojo 

padėjėjas privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, 

vienkartines pirštines).  

5. Vadovas informuoja tiesiogiai kontaktavusius su 

susirgusiu asmeniu darbuotojus, kad laikytųsi 2 metrų 

atstumo, asmens higienos, dėvėtų ir (ar) naudotų AAP.  

6. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija 

patvirtintas, stabdoma ugdymo įstaigos veikla, , 

uždaromos patalpos, remiantis NVSC ar SAM 

nurodymais.  

7. Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC 

leidimą.  

8. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą 

krizinių situacijų grupės narį informuoti darbuotojus 

apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.).  

Darbuotojai, COVID-19 

situacijos valdymo grupės 

vadovas, įstaigos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo 

8. GAVUS INFORMACIJĄ APIE GALIMAI 

UŽSIKRĖTUSIUS COVID-19 LIGA 

UGDYTINIUS  

1. Vadovas informuoja NVSC ir vykdo jų nurodymus.  

2. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą 

atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei 

dezinfekuoti ugdymo įstaigos patalpas (darbuotojai privalo 

naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines 

ir kt.).  

3. Jei vaikui patvirtintas koronaviruso užsikrėtimas, 

stabdomas grupės veikla. 

Grupės darbuotojai,  

COVID-19 situacijos 

valdymo grupės vadovas, 

įstaigos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo 
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4. Teikiama informacija el. dienyne lankančių ir 

nelankančių vaikų tėvams apie grupės uždarymą. 

5. Uždaryta ugdymo institucijos  grupė veiklą tęsia tik 

gavus SAM, NVSC leidimą.  

6. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą 

krizinių situacijų grupės narį informuoti darbuotojus 

apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.).  

 

_____________________________ 

 


