
 
VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ DARBO VIETOSE  BEI UGDYMO VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO TVARKOS  APRAŠO TVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V- 37 

  

Vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministro sprendimu ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-15 įsakymu 

Nr. 40-218/20 patvirtintu darbo organizavimo tvarkos aprašu ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių 

valdomų įmonių darbo vietoms tvarkos aprašu”: 

1. T v i r t i n u  Vilniaus moskleivių kūrybos ir mokymo centro ,,Darbo organizavimo dėl  

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių darbo vietose tvarkos aprašą” (pridedama). 

2. P a v e d u  Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro pavaduotojoms ir struktūrinio 

padalinio vedėją su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus iki 2020 m. birželio  1 d.  

3. P a s i l i e k u  šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.  

4. N u s t a t a u, kas šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d. ir galioja iki karantino pabaigos.  

 

Direktorė                                                                                                                  Jūratė Sereičikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRO 

 

DARBO ORGANIZAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

VALDYMO PRIEMONIŲ DARBO VIETOSE  BEI UGDYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbo organizavimo dėl COVID-19 ligos  

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių darbo vietose bei ugdymo veiklos  organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 

V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“, 2020-05-14 sprendimu Nr. V-

1162 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų. 

2. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbuotojai (toliau – darbuotojai), priskirti rizikos 

grupėms arba gyvenantys su rizikos grupėms priskiriamais asmenimis, ir darbuotojai, turintys mažamečių 

vaikų (ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus) gali dirbti nuotoliniu būdu. Dirbantieji darbo vietose 

privalo laikytis Apraše nustatytų reikalavimų. Rizikos grupės asmenims priskiriami vyresnio nei 60 metų 

amžiaus asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 

„Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašas). 

 

II SKYRIUS 

KOLEKTYVINĖS SAUGOS PRIEMONĖS 
 

3. Patekti į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro (toliau – Centro) patalpas galima tik per 

pagrindines duris.  

4. Direktoriaus pavaduotoja ar jos paskirtas darbuotojas, struktūrinio padalinio vedėjos paskirtas darbuotojas 

matuoja atvykusių darbuotojų ir ugdytinių kūno temperatūrą ir:  

 4.1. darbuotojams, ugdytiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), neleidžia patekti į 

darbo vietą ir siūlo 14 dienų dirbti ar dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu, o per šį laikotarpį 

pastebėjus kitus COVID-19 simptomus registruotis dėl tyrimo telefonu 1808;  

4.2. informuoja direktorių ar struktūrinio padalinio vedėją apie darbuotoją ar ugdytinį, kuriam pasireiškė 

karščiavimas. Darbuotojui ar ugdytiniui atsisakius palikti Centro patalpas jo vadovas inicijuoja darbuotojo 

nušalinimo procedūrą;  

4.3. klientams, kuriems nustatytas karščiavimas, neleidžia patekti į patalpas. 

5. Patalpose turi būti skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, 

čiaudėjimo, kosėjimo etiketas ir kt.).  

6. Įėjus į patalpas privaloma dezinfekuoti rankas, viešose erdvėse, kabinetuose, klasėse, kuriuose dirba keli 

darbuotojai, rekomenduojama vaikščioti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis. 

Dezinfekcinės priemonės turi būti ir darbo kabinetuose, klasėse, bendrojo naudojimo patalpose.  

 

III SKYRIUS 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

7. Prie įėjimo į Centro patalpas pateikti informaciją:  

7.1. kad nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims; 

7.2. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);  

7.3. kad aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones) dėvintys klientai;  



7.4. kad neaptarnaujami klientai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui: 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

7.5. kad bus matuojama visų darbuotojų, ugdytinių ir klientų kūno temperatūra, o nustačius, jog darbuotojui, 

ugdytiniui ar klientui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), jie nebus įleidžiami į Centro patalpas.  

8. Centro klientus prioriteto tvarka aptarnauti nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma, apriboti vienu metu 

aptarnaujamų klientų skaičių, užtikrinant saugos priemones:  

8.1. užtikrinti, kad klientui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m įstaigos patalpos plotas arba vienu 

metu būtų aptarnaujamas vienas klientas;  

8.2. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su klientais, jei įmanoma – išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą 

arba atskirti darbo vietą nuo kliento pertvaromis, ir kontakto laiką (ne ilgiau kaip 15 min.);  

8.3. klientai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Jei to užtikrinti 

neįmanoma, klientų srautą turi reguliuoti direktoriaus pavaduotoja, struktūrinio padalinio vedėja ar jų 

paskirti darbuotojai;  

8.4. darbuotojai, aptarnaujantys klientus, ir klientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);  

 

IV SKYRIUS  

DARBO ORGANIZAVIMAS 

9. Neformaliojo vaikų švietimo programose gali dalyvauti tik sveiki vaikai, nesergantys lėtinėmis ligomis, 

nekarščiuojantys ir kurie neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.  

10. Jei vaikui užsiėmimo metu pasireiškia simptomai ar karščiavimas, jis turėtų būti nedelsiant izoliuojamas, 

pranešama jo tėvams bei konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

10.1 Jeigu Centro administracija iš darbuotojo ar ugdytinio gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 

ligą (koronaviruso infekciją)   apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau-NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją. 

11. Užsiėmimus ir veiklas organizuoti ne didesnėms nei 10 vaikų grupėms bei pasirūpinti, kad vienam 

vaikui veiklos vykdymo patalpose būtų skiriama ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas. 

12. Veiklas planuoti laikantis grupių izoliacijos principo: kad būtų išvengta skirtingų grupių  

vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. 

13. Taip pat rekomenduojama grupės veiklos vykdymo patalpų nekeisti – veiklas organizuoti vienoje 

vietoje. Prioritetą siūloma teikti veiklų organizavimui lauke. 

14. Organizuojant veiklas reikia prižiūrėti, kad veiklų metu tiek darbuotojai, tiek vaikai išvengtų kontakto su 

pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti  neįmanoma, riboti kontakto laiką ir 

išlaikyti saugų atstumą. 

15. Visi Centro darbuotojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir vaikų. 

Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas. Taip pat 

darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose metu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. 

16. Darbuotojams svarbu žinoti, kad, pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiams, į darbą nevyktų ir konsultuotųsi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

susisiektų su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

17. Centre ir jo organizuojamose veiklose  negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. Taip pat nerekomenduojama su vaikais dirbti 

žmonėms, kurie priklauso rizikos grupėms. Rekomenduojama edukacinėse programose tiesiogiai su vaikais 

nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) 

sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483). 

18. Edukacinėse veiklose dalyvaujantiems vaikams bei jų tėvams pateikiama informacija apie asmens 

higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą), apie prievolę dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. Taip pat apie draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia 

karščiavimas ar turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. 

19. Veiklų organizatoriai sudaro sąlygas vaikų ir darbuotojų rankų higienai – praustuvėse tiekiamas šiltas ir 

šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai.  

20. Patalpos, kuriose vykdomos edukacinės programos, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną. 



21. Taip pat dažnai liečiamus paviršius (ugdymo priemones, durų rankenas stalų paviršius, kėdžių atramas) 

mokytojai, dirbantys jiems skirtose klasėse pavalo tam skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Be 

to, jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

22. Vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas turi būti užtikrinama Lietuvos higienos normoje HN 

20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų laikymasis. 

23. Už informacijos lankytojams ir darbuotojams pateikimą bei lankytojų aptarnavimo tvarką karantino 

metu atsakingi direktoriaus pavaduotoja ir  struktūrinio padalinio vedėja. 

 

 


