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TAURAGĖS TARAILIŲ  PROGIMNAZIJOS  

BŪTINŲ SĄLYGŲ ORGANIZAVIMO, JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS AR 

MOKINYS SUSIRGO COVID-19 LIGA ARBA JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOJE MOKINIUI, 

DARBUOTOJUI PAKILO TEMPERATŪRA AR PASIREIŠKĖ ŪMIOMS ŽARNYNO 

INFEKCIJOMS IR KT. UŽKREČIAMOSIOMS LIGOMS BŪDINGI POŽYMIAI, 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo įstaigos būtinų sąlygų organizavimo, jeigu ugdymo įstaigoje darbuotojas ar 

mokinys susirgo COVID-19 liga arba jeigu įstaigoje mokiniui, darbuotojui pakilo temperatūra arba 

pasireiškė ūmioms žarnyno infekcijoms ir kt. užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, tvarkos 

aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja veiksmus ir atsakomybę Tauragės Tarailių progimnazijoje, 

jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga arba jeigu ugdymo įstaigoje 

mokiniui, darbuotojui pakilo temperatūra arba pasireiškė ūmioms žarnyno infekcijoms ir kt. 

užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai. 

2. Aprašą įgyvendina progimnazijos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 

3. Tarailių progimnazijos (toliau  – progimnazija) būtinų sąlygų organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Nacionalinio Visuomenės Sveikatos centro (toliau – 

NVSC) paskelbtu algoritmu, kuris nurodo, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys 

susirgo COVID-19 liga arba jeigu ugdymo įstaigoje mokiniui, darbuotojui pakilo temperatūra arba 

pasireiškė ūmioms žarnyno infekcijoms ir kt. užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai.  

 

II SKYRIUS 

VEIKSMAI, JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS SUSIRGO COVID-19 

LIGA 

 

4. Susirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas privalo likti namuose ir dėl tolimesnių veiksmų bei 

gydymo susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

5. Susirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas telefonu privalo susisiekti su ugdymo įstaigos vadovu 



arba vadovo paskirtu atsakingu asmeniu ir informuoti apie patvirtintą susirgimą. 

6. Susirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas vadovui ar vadovo paskirtam atsakingam asmeniui turi 

pateikti svarbią informaciją: išvardinti kolegas ir ugdytinius, su kuriais bendravo ilgiau nei 15 min., 

artimiau nei 2 m. atstumu be asmeninių apsaugos priemonių 72 val. iki simptomų pradžios (arba 

teigiamo testo rezultato, jei simptomai nepasireiškė) ir po to.  

7. Jeigu praėjus parai po teigiamo testo atsakymo gavimo susirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 

nesulaukė skambučio iš NVSC, jis privalo kreiptis šiuo telefono numeriu (8 5) 2649676.  

8. Susirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas į ugdymo įstaigą gali grįžti tik po to, kai šeimos 

gydytojas, atsižvelgdamas į jo tyrimų rezultatus, nustatys, kad jis pasveiko. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI, JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS MOKINYS SUSIRGO COVID-19  

LIGA 

 

9. Susirgęs ugdymo įstaigos mokinys privalo likti namuose, o jo tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl 

tolimesnių veiksmų bei gydymo susisiekti su vaiko gydytoju. 

10. Susirgusio ugdymo įstaigos mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) telefonu privalo susisiekti su 

ugdymo įstaigos vadovu arba vadovo paskirtu atsakingu asmeniu ir informuoti apie vaikui patvirtintą 

susirgimą. 

11. Susirgusio ugdymo įstaigos mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdymo įstaigos vadovui ar 

vadovo paskirtam atsakingam asmeniui turi pateikti svarbią informaciją: su kuo vaikas ugdymo 

įstaigoje bendravo ilgiau nei 15 min., artimiau nei 2 m. atstumu be asmeninių apsaugos priemonių 72 

val. iki simptomų pradžios (arba teigiamo testo rezultato, jei simptomai nepasireiškė) ir po to.  

12. Jeigu praėjus parai po teigiamo testo atsakymo gavimo susirgusio ugdymo įstaigos mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai)  nesulaukė skambučio iš NVSC, jie privalo kreiptis šiuo telefono numeriu 

(8 5) 2649676.  

13. Susirgęs ugdymo įstaigos mokinys į ugdymo įstaigą gali grįžti tik po to, kai šeimos gydytojas, 

atsižvelgdamas į jo tyrimų rezultatus, nustatys, kad jis pasveiko. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKSMAI, JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS MOKINIU PASIREIŠKĖ 

UŽKREČIAMOSIOMS LIGOMS BŪDINGI POŽYMIAI 

  

14. Ugdymo įstaiga nedelsiant privalo izoliuoti mokinį tam skirtoje patalpoje, t. y. aktų salėje 



(108 kab.) arba technologijų kabinete (106 kab.). 

15. Izoliuotas mokinys izoliacijos vietoje privalo dėvėti apsauginę veido kaukę. 

16. Vadovo paskirtas atsakingas asmuo turi likti kartu su mokiniu iki atvykstant jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) – jei tai reikalinga. 

17. Ugdymo įstaigos vadovas ar vadovo paskirtas asmuo privalo apie situaciją informuoti 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pakviesti juos atvykti pasiimti mokinį iš ugdymo įstaigos, o 

vėliau nedelsiant vykti į izoliavimosi vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. 

18. Ugdymo įstaigos vadovas ar vadovo paskirtas asmuo dėl tolimesnių veiksmų mokinio, kuriam 

pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdinti simptomai, tėvams (globėjams, rūpintojams) turi nurodyti 

konsultuotis su šeimos gydytoju.  

19. Paskirtas ugdymo įstaigos asmuo, atsakingas už COVID-19  ligos valdymą, privalo surinkti 

informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, darbuotojams. 

 

V SKYRIUS 

VEIKSMAI, JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJUI PASIREIŠKĖ 

UŽKREČIAMOSIOMS LIGOMS BŪDINGI POŽYMIAI  

 

20. Darbuotojas, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, nedelsiant 

privalo vykti į izoliacijos vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. 

21. Dėl tolimesnių veiksmų darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, privalo konsultuotis su šeimos gydytoju. 

22. Paskirtas ugdymo įstaigos asmuo, atsakingas už COVID-19  ligos valdymą, privalo surinkti 

informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, darbuotojams. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Ugdymo įstaiga įsipareigoja: 

23.1. ugdymo įstaigoje paskirtį asmenį, atsakingą už COVID-19 ligos valdymą, kuris bus 

atsakingas už informacijos surinkimą. 

23.2. informuoti visus asmenis pagal paskirto ugdymo įstaigos asmens, atsakingo už COVID-

19 ligos valdymą, sudarytą sąrašą, kad jie gali izoliuotis ir, kad jiems privalu sulaukti NVSC 

specialistų skambučio, o nesulaukus skambučio per 24 val. nurodyti šiems asmenims patiems kreiptis 

užpildant Sąlytį turėjusių asmenų anketą arba skambinti nurodytu šiuo telefono numeriu (8 5) 



2649676; 

23.3. sulaukus NVSC specialistų skambučio bendradarbiauti dėl tolimesnių veiksmų. 

Nesulaukus skambučio per 24 val., kreiptis nurodytu šiuo telefono numeriu (8 5) 2649676; 

23.4. susisiekti su visais įstaigos darbuotojais nuotoliniu būdu ir informuoti apie susidariusią 

situaciją bei tolimesnius veiksmus; 

23.5. informuoti darbuotojus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie susidariusią 

situaciją, atliekamus ir planuojamus atlikti veiksmus;  

23.6. atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinti 

ugdymo įstaigos patalpas, kuriose lankėsi sergantis arba ūmių žarnyno infekcijos ir kt. 

užkrečiamosioms ligoms būdingų simptomų turintis asmuo.  


