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Lankytojams 

1. Gimnazijoje draudžiama lankytis 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.). 

2. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 
3. Asmenys, atlydintys mokinius, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų 

kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., 
tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, 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.  

4. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo 
proceso organizavimui. 

Bendruomenei 

1. Draudžiama į gimnaziją atvykti 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.). 

2. Gimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai bei mokiniai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, 
valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse kai tarp dalyvių 
neišlaikomas 2 metrų atstumas privalo dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 
sveikatos būklei. Kai pedagogas, kitas švietimo įstaigos darbuotojas  ar mokinys negali dėvėti kaukės dėl 
savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali 
būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

3. Būtina laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. 
4. 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. 



5. 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.),  nedelsiant apleidžia švietimo įstaigos patalpas ir kreipiasi konsultacijai Karštąja koronaviruso linija 
tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju. 

6. Jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar 
mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant  informuojamas Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su 
NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

Ugdymas 

1. Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyks pamokos: 
1 aukštas: 1klasė- kabinetas Nr.16 
                 2 klasė – kabinetas Nr. 14 
                 3 klasė – kabinetas Nr. 17 
                 4 klasė – kabinetas Nr. 15 
2 aukštas: 5  klasė – kabinetas Nr. 28 
                 6 klasė – kabinetas Nr.24 
                 7 klasė – kabinetas Nr. 25 
                 8 klasė – kabinetas Nr. 27 
3 aukštas: Ig klasė – kabinetas Nr. 38 
                 IIg klasė – kabinetas Nr. 37 
                 IIIg klasė – kabinetas Nr. 36 
                 IVg klasė – kabinetas Nr. 39 

2. Chemijos, fizikos, gamta ir žmogus, biologijos, informacinių technologijų, muzikos, dailės, technologijų, 
fizinio ugdymo, šokio pamokos vyksta specializuotose patalpose, kurios dezinfekuojamos ir  vėdinamos 
po kiekvienos pamokos. 

3. Užsienio kalbos ugdymas pogrupiais (Ig). Rusų kalbos mokiniai mokosi kabinete Nr.38, anglų kalbos - 
kabinete Nr.26. 

4. Neformalusis švietimas organizuojamas laikantis grupių izoliacijos principo. Mokiniai nuolat dalyvauja to 
paties būrelio veiklose. Draudžiama būrelių veiklose dalyvauti mokiniams 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.). 

Švietimo 
pagalbos 

specialistų 
konsultacijos 

Švietimo pagalbos specialistai konsultacijas teikia individualiai ar vienu metu dirba tik su tos pačios klasės 
mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir dezinfekuojamos. 



Renginiai 
Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius 

atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 
Maitinimas 1.  Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba valgykloje, 

pietaujant tos pačios klasės mokiniams. 
2. Mokinių maitinimo grafikas:  

9.30 – 9.50 - 1 – 4 klasės 
10.35 – 10.45 – 5 – 8 klasės 
11.30 – 11.50 – Ig- IVg klasės 

    3.    Valgykla suskirstyta į atskiroms klasėms skirtus sektorius. 

Pavėžėjimas Mokinių pavėžėjimas į gimnaziją ir iš gimnazijos vykdomas pagal patvirtintą grafiką. Jei autobuse neišlaikomas 
1 metro atstumas mokiniai ir vairuotojai dėvi burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones. 

Biblioteka Siekiant išvengti skirtingų srautų kontaktų, skaitytojai  aptarnaujami pagal atskirai sudarytą grafiką. Darbuotoja ir 
skaitytojai dėvi apsaugines veido kaukes. 

Rūbinė Pradinių klasių mokiniai viršutinius drabužius kabinasi savo klasėse. 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams įrengtos atskiros rūbinės pagal klases. 

Budėjimas Pertraukų metu mokytojai budi pagal patvirtintą grafiką. 

 

 


