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PARENGTA PAGAL LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO REKOMENDACIJAS. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus: maksimaliai 

laikomasi saugos priemonių, ribojami progimnazijos bendruomenės narių kontaktai, laikomasi saugaus 

atstumo: 

1. Į progimnaziją mokiniai ateina ir iš jos išeina tik jiems skirtu laiku pagal tvarkaraštį.  

 1-4 klasių mokiniai mokosi 1-2 aukštuose, į mokyklą ateina pro centrinį įėjimą.  

 5-8 klasių mokiniai į mokyklą ateina per vidinio kiemelio kampinius laiptus kairėje. 

2. Jeigu vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), prašome į pamokas jo 

neleisti ir nedelsiant pranešti klasės auklėtojai (-ui). 

3. Jeigu vaikui ar jo šeimos nariams nustatytas COVID-19 atvejis arba esate privalomoje izoliacijoje 

izoliacijos laikotarpiu, saviizoliacijoje, nedelsiant praneškite progimnazijos administracijai ar klasės 

auklėtojai (-ui). 

4. Laikomasi griežtos rankų, veido, čiaudėjimo higienos: plauna rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu 

vandeniu, dezinfekuoja jas specialiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis, vengia liesti veidą, akis, 

nosį, burną ir kt., laikosi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

5. Laikomasi 1 m atstumo vieni nuo kitų pertraukų metu ir valgykloje; 

6. Mokiniai eina tik į artimiausią tualetą. Tualete nesibūriuoja. 

7. Į valgyklą eina tik jiems nurodytu laiku, laikosi 1 m atstumo, nesibūriuoja.  

  



Pageidautina, kad 1-4 ir 5-8 klasių mokinių tėveliai vaikams į dėžutes įdėtų sveikų priešpiečių, į termosus 

įpiltų šiltų gėrimų ir jie numatytu laiku, laikydamiesi higienos reikalavimų, galėtų saugiai pavalgyti 

klasėse. 

8. Tuo laiku, kai progimnazijoje vyksta pamokos ir pertraukų metu (nuo 8.00 iki 15.00 val.) mokiniai 

negali savavališkai eiti į parduotuves, užkandines ar kitas maitinimo įstaigas atsinešti maisto į mokyklą.  

9. Pertraukų metu būna šalia kabineto, vengia artimesnio nei 1 m atstumo vieni nuo kitų, dėvi nosį ir 

burną dengiančias apsaugines veido kaukes, nesibūriuoja. 

10. Naudoja tik savo daiktus. 

11. Į užsienio k., dorinio ugdymo k., informacinių technologijų k., sporto salę eina kartu su mokytoju 

laikydamiesi atstumo, dėvėdami burną ir nosį dengiančią kaukę, nesibūriuoja. 

12. Palydėti ir pasitikti vaikus galima tik iki įėjimo į progimnaziją. 

13. Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į progimnaziją neįleidžiami. 

14. Laikosi bendrųjų saugumo taisyklių patalpose ir lauke. 

15. Jeigu kyla klausimų, mokiniai ir tėvai gali kreiptis į klasės auklėtoją, dalykų mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus, administraciją.  

 

 


