Progimnazijos valstybės lygio
ekstremalios situacijos režimo ir/ar
karantino laikotarpio valdymo plano
2 priedas
ATMINTINĖ MOKINIAMS


Progimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokinių
kontaktai, privalu laikytis saugaus atstumo.
 Į Progimnaziją patenkama pro keturis įėjimus (A, B, C, D):
Per A ir C įėjimus (pagrindinis įėjimas su Progimnazijos iškaba ir pagrindinis vidinio
kiemo įėjimas) įeina ir po pamokų išeina 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 5d, 6c, 8b klasių mokiniai;
Per B įėjimą (fasadinio kiemo avarinis išėjimas) įeina ir po pamokų išeina 3a, 3b, 3c, 3d,
3e, 4b, 5b, 6d, 7a, 7c, 8a ir 8d klasių mokiniai;
Per D įėjimą (vidinio kiemo avarinis išėjimas) įeina ir po pamokų išeina 4a, 4c, 4d, 4e, 5a,
5c, 5e, 6a, 6b, 7b, 7d ir 8c klasių mokiniai.
Per „Žemynos“ gimnazijos pagrindinį įėjimą įeina ir po pamokų išeina 1d ir 3f klasių
mokiniai.
 Būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
 Į progimnaziją draudžiama atvykti pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), ar turint
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos toje pačioje
mokymo patalpoje (mokytojas atvyksta į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas
mokytoją).
 1–4 klasių mokiniai mokosi pirmame, antrame aukštuose, 2 klasės trečiame aukšte, 2 klasės
„Žemynos“ gimnazijos patalpose.
 5–8 klasių mokiniai mokosi trečiame, ketvirtame aukštuose ir 3 klasės administracijos
korpuse.
 Į informacinių technologijų, dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), fizinio ugdymo, šokio,
technologijų, užsienio kalbų pamokas mokinius atsiveda mokytojas.
 Rūbinėje rengiasi 5d, 6c ir 8b klasių mokiniai, visų kitų klasių mokiniai viršutinius rūbus
palieka mokinių spintelėse prie savo klasės kabinetų. Fizinio ugdymo pamokoms
persirengiama: mergaitės – dvejose persirengimo patalpose prie sporto salės, berniukai –
sporto salėje.
 Renginiams vykstant atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip
 metro atstumas.
 Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
 Mokymo priemone, inventoriumi gali naudotis tik vienas mokinys. Jei mokymo priemone ar
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po
kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
 Nuolat stebima mokinių sveikatos būklė:
• sudarytos sąlygos mokiniams matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru
atvykus į progimnaziją;
• mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo
tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl
tolimesnių veiksmų;
• jeigu progimnazija iš mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie
mokiniui (jo artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai










• nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis
ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
Reguliuojamas mokinių srautų judėjimas progimnazijoje. Mokinių srautų judėjimas,
nukreiptas taip, kad, kiek tai įmanoma, būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Parengtas
mokinių judėjimo krypčių žemėlapis progimnazijos patalpose, kuris skelbiamas kiekviename
aukšte.
Būreliai organizuojami laikantis grupių izoliacijos principo. Mokiniai nuolatos dalyvauja to
paties būrelio veiklose.
Draudžiama būrelių veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie
turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas).
Prie vieno stalo gali valgyti tik to paties srauto mokiniai.
Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba
valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.
Rekomenduojama išėjus iš klasės dėvėti apsaugos priemonę – kaukę.
Mokiniai, važiuojantys mokykliniu autobusus, maršrutiniu transportu, privalo laikytis
bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.
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