Progimnazijos valstybės lygio
ekstremalios situacijos režimo ir/ar
karantino laikotarpio valdymo plano
3 priedas

ATMINTINĖ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)


Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.
 Progimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami progimnazijos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
 Į progimnaziją patenkama per keturis (A, B, C, D) įėjimus.
 Kiekvienai ugdytinių/mokinių (toliau – mokiniai) grupei/klasei (toliau – klasė) paskirta
konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyksta užsiėmimai/pamokos. Skirstant mokinius į klases,
kiek leidžia galimybės užtikrinta, kad šalia esančiose patalpose mokytųsi bendraamžiai,
vengiama skirtingų srautų mokinių kontaktų: 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.
 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.
 Pašaliniai asmenys bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose ar pan.), klasės renginiuose
uždarose erdvėse dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2
metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims,
kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei.
 Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek
užsiėmimų/pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo
veiklos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (skirtingi mokytojai atvyksta į klasei
priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas mokytoją).
 Draudžiama į progimnaziją atvykti mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), tretiesiems
asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
 Nuolat stebima mokinių, kitų asmenų sveikatos būklė:
o sudaromos sąlygos mokiniams, kitiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu
termometru atvykus į progimnaziją;
o į progimnaziją neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau)ar
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
o 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;

o 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
o NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų
izoliaciją;
o draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
 Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinius palydi/pasitinka iki/prie progimnazijos pastato durų.
 Jei yra būtinas reikalas susitikti su administracija, specialistais ar pedagogais, tėvai (globėjai,
rūpintojai) registruojasi susitikimui telefonu (8 46) 41 09 77 ar el. paštu verdene@gmail.com
Raštinės administratorius suorganizuos susitikimą ir informuos apie jo datą ir laiką telefonu
arba el. paštu ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.
 Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos
prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.
 Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai
valgo, laikas. Pietų pertraukos 1 kl. mokiniams – 10.35–10.50 val. 3abcd, 4acde kl. mokiniams
– 10.35–11.10 val., 2abcde, 3e, 4b kl. mokiniams –11.45–12.15 val., 5–8 kl. mokiniams –
13.00–13.20 val.
 Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo:
užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų
švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto
patalpose, kuriose vykdoma veikla.
 Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su
pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma – ribojamas
kontakto laikas.
 Draudžiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
 Mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo principų.
Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas.
Prireikus maitinimas gali būti organizuojamas klasėse.
 Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba
valgykloje, pietaujant tos pačios klasės mokiniams.
 Progimnazijos valgykloje aptarnaujami tik progimnazijos mokiniai ir darbuotojai.
 Už mokinių, atvykstančių į progimnaziją, sveikatos būklę bei aprūpinimą nosį ir burną
dengiančiomis apsaugos priemonėmis atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai).
 Jei progimnazijos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, progimnazijos
mokiniams ugdymas toliau tęsiamas pagal atskirus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir/ar Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos sprendimus.
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