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PATVIRTINTA
Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus
2021 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-68
KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMO IR /
AR KARANTINO LAIKOTARPIO VALDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ekstremalios situacijos režimo ir / ar karantino laikotarpio valdymo planas (toliau –
Planas) reglamentuoja Kupiškio mokyklos „Varpelis“ (toliau – Mokykla) būtinus bendruomenės
narių veiksmus siekiant užtikrinti būtinąsias sąlygas organizuojant ikimokyklinio, priešmokyklinio,
individualizuoto pradinio ugdymo, individualizuoto pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių
ugdymo programų įgyvendinimą ekstremalios situacijos režimo ir / ar karantino laikotarpiu.
2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V1903 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir 2021 rugpjūčio
25 d. V-1931 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir kitais teisės aktais.
II SKYRIUS
ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ TVARKA
3. Į Mokyklą įeinama (išeinama analogiškai) pro 7 įėjimus (kryptys nurodytos prie
įėjimų į Mokyklos patalpas).
4.
Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims (vaikams, mokiniams, mokytojams, švietimo
pagalbos specialistams, nepedagoginiams darbuotojams, tėvams, globėjams ir tretiesiems asmenims),
turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau).
5. Darbuotojas, turintis nuolatinį tiesioginį kontaktą su vaikais / mokiniais, gali dirbti tik
pateikęs administracijai:
5.1. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolą, kad SARS-COV-2 viruso sukeltos
COVID-19 ligos nerasta;
5.2. arba pažymą, kad yra persirgęs koronavirusu ir nuo teigiamo PGR arba antigeno testo
rezultato praėjo mažiau nei 210 dienų;
5.3. arba pažymą, kad turi koronaviruso serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei
praėjo mažiau nei 60 dienų;
5.4. arba pažymą, kad paskiepytas vakcina nuo koronaviruso pagal pilną skiepijimo schemą.
6. Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į Mokyklą, išskyrus atvejus, kai
jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti, ribojamas vaikus / mokinius atlydinčių,
pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. Pašaliniai asmenys įleidžiami į
Mokyklą pro įėjimą, skirtą asmenims, neturintiems tiesioginio kontakto su vaikais / mokiniais.
7.

Visiems asmenims, atvykusiems į Mokyklą, sudaromos sąlygos matuotis temperatūrą.
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III SKYRIUS
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS
8. Tėvai (globėjai) su Mokyklos darbuotojais bendrauja nuotoliniu būdu (MANO dienyno
pranešimais, telefonu, elektroniniu paštu, socialiniais tinklais).
9. Tėvai (globėjai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto suderinę savo atėjimo
laiką su Mokyklos administracija, darbuotoju.
10. Atvykus laukiama prie įėjimo, kol atvyks Mokyklos darbuotojas. Privalu dėvėti nosį ir
burną dengiančias apsaugos priemones.
11. Tėvai (globėjai) su Mokyklos darbuotoju bendrauja prie priskirto įėjimo.
12. Asmenys, nesuderinę savo atvykimo iš anksto, į Mokyklos patalpas neįleidžiami.
IV SKYRIUS
NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMO TVARKA
13. Visi Mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, metodiniame
kabinete, salėje) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones) (toliau - kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei.
14. Ugdytiniai kaukių dėvėti neprivalo.
15. Ugdymo proceso metu mokytojams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones.
V SKYRIUS
VAIKŲ / MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR
VEIKSMAI, KAI ASMENIUI PASIREIŠKIA KARŠČIAVIMAS (37,3 °C IR DAUGIAU)
AR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGŲ, KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ
POŽYMIAI IR KAI ASMENIUI PATVIRTINTA COVID 19 INFEKCIJA
16. Mokykloje prie įėjimų pateikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams),
darbuotojams:
17. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
17.1. apie nustatytus reikalavimus dėvėti nosį ir burną dengiančiomis priemones;
17.2. draudimą į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir
daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
18. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.):
18.1. nedelsdamas turi būti izoliuojamas patalpoje, kurioje nėra vaikų / mokinių;
18.2. apie tai informuojami jo tėvai (globėjai).
19. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsdamas apleisti Mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai
Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
20. Vaiko / mokinio tėvai (globėjai) privalo nedelsdami informuoti Mokyklą apie mokiniui ar
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jo tėvams (globėjams) nustatytą COVID-19 ligą:
20.1. Vaiko / mokinio tėvai (globėjai) – grupės mokytoją, auklėtoją (lavinamųjų klasių),
švietimo pagalbos specialistą; grupės mokytojas, auklėtojas (lavinamųjų klasių), švietimo pagalbos
specialistas – direktorių.
21. Darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti direktorių ar direktoriaus pavaduotoją
ugdymui apie jam nustatytą COVID-19 ligą.
22. Direktorius privalo, apie Mokykloje nustatytą COVID-19 ligą, informuoja Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių bei bendradarbiauti su jais nustatant
sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl nuotolinio
mokymosi.
VI SKYRIUS
PATALPŲ VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR VĖDINIMO TVARKA
23. Patalpos, kuriose organizuojamas vaikų / mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant
vaikams / mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Mokytojas, švietimo pagalbos specialistas
baigęs veiklą / pamoką, atidaro langus.
24. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos,
laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2
kartus per dieną.
25. oganizuojant veiklą bendrose patalpose (salėje, relaksacijos kabinete ir pan.), po
kiekvienos veiklos / pamokos jos išvėdinamos ir nuvalomi paviršiai.
26. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemonėmis,
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno
panaudojimo.
27. Mokykloje vaikų / mokinių ir darbuotojų rankų higienai prie praustuvų turi būti skysto
muilo, vienkartinių rankšluosčių.
VII SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
28. Ugdymo procesas organizuojamas laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad
vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose.
29. Ugdymo veiklos salėje, metodiniame kabinete, kitose Mokyklos patalpose
organizuojamos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad neformaliojo vaikų švietimo
veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose
vykdoma veikla. Po kiekvieno užsiėmimo, prieš pradedant naują, patalpa yra vėdinama ne mažiau
nei 10 minučių.
30. Mokyklos patalpos turi būti reguliariai vėdinamos, valomos ir dezinfekuojamos.
31. Renginius, susirinkimus rekomenduojama organizuoti lauke ir / ar nuotoliniu būdu. Lauke
organizuojamuose renginiuose turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 1 metro atstumas tarp dalyvių,
uždarose patalpose organizuojamuose renginiuose turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp
dalyvių. Jei šiame punkte nustatyti atstumai nėra išlaikomi, dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

32. Mokykloje naudojama mokymo platforma MANO dienynas, komunikavimo kanalai –
Microsoft teams, Google Meet ir kt.
33. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ir vienu metu dirbama
tik su tos pačios jungtinės klasės (grupės) vaikais / mokiniais.
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34. Neformalaus švietimo užsiėmimuose organizuojamuose uždarose erdvėse, vienu metu
gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų ir dėvėti kaukes.
VIII SKYRIUS
PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS
35. Mokinių pavėžėjimas organizuojamas laikantis būtinos visuomenės sveikatos saugos,
higienos reikalavimų vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės
lygio – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.
36. Mokykliniame autobuse visi asmenys, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus, privalo dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį
ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama
nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių
apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei.
37. Mokykliniame autobuse, gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje, įrengtos rankų
dezinfekavimo priemonės.
38. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Dezinfekcija atliekama
vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos
priežiūros patalpose
(kai
galima
užteršimas
SARS-CoV-2
virusu)
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032
7%20(1).pdf.
39. Mokykliniame autobuse aiškiai matomoje vietoje skelbiama informacija apie prevencines
COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) priemones – saugų atstumą, rankų ir kosėjimo bei
čiaudėjimo higieną, privalomą nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimą.
SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Už vaikų / mokinių, atvykstančių į Mokyklos, sveikatos būklę atsako jų tėvai (globėjai,
rūpintojai).
41. Su Mokyklos ekstremalios situacijos režimo ir / ar karantino laikotarpio valdymo planu
pedagoginiais darbuotojai, vaikai ir jų tėvai (globėjai), vaikų / mokinių tėvai (globėjai)
supažindinami elektroninėmis priemonėmis, o Mokyklos darbuotojai raštu. Planas skelbiamas
Mokyklos interneto svetainėje www.ugdymocentrasvarpelis.lt.
42. Šis Planas keičiamas pasikeitus teisės aktams.

