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1. Kiekvieną rytą tėvai namuose mokiniui  turi pasimatuoti temperatūrą. Jeigu temperatūra 37,3⁰ 

C ir daugiau ar/ir mokinys turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių 

(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jei  pasireiškia kiti COVID-19 būdingi požymiai 

(kosulys, gerklės perštėjimas ar skausmas,  skonio ir uoslės pojūčių praradimas ir pan.), mokinys privalo 

likti namuose. 

2. Jei mokiniui nustatyta COVID-19 liga, tėvai apie tai nedelsiant privalo informuoti gimnaziją 

(telefonu +37067820276 arba +37038048356), Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau – 

NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

3. Drausti į gimnaziją atvykti mokiniams (ir asmenims), kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

4. Mokinys, kuriam pamokos 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 nedelsiant pranešti mokytojui, administracija informuoja tėvus ir 

kreipiasi konsultacijai į NVSC, Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808. 

5. Tėvai turi pasirūpinti, kad mokiniai į gimnaziją atvyktų laiku.  

6. Prašome tėvelių užtikrinti, kad mokinys į gimnaziją atsineštų  kaukę ar kitą veido apsauginę 

priemonę. 

7. Prie skirto įėjimo į gimnaziją mokiniai atvyksta užsidėję apsauginę veido kaukę (medicininę 

arba respiratorių) ir laikydamiesi  ne mažiau kaip 1 metro  socialinės distancijos nuo kitų mokinių ar 

darbuotojų. 

8. Mokiniai,  visada prieš patekdami į gimnazijos patalpas, naudojasi  prie įėjimo esančiomis 

rankų dezinfekavimo priemonėmis.  

9. Įėję į gimnaziją iki skirtos klasės mokinys juda tik skirtąja  erdve dėvėdamas  apsauginę kaukę 

bendro naudojimo erdvėse (koridoriuose, laiptinėse, išskyrus klasėje) tiesiai į savo klasę 

(klasės  atrakinamos  nuo 7.30 ir užrakinamos pamokų pabaigoje). Iki pamokų pradžios mokiniai būna 

tik savo kabinete. 

10. Ant kiekvienos klasės durų užklijuoti užrašai nurodo klasės buvimo vietą. 

11. Mokiniai naudojasi tik jiems skirtais WC. Esant poreikiui, tualetais galima naudotis ir per 

pamokas. 

12. Atvirose erdvėse (koridoriuose, laiptinėse, kieme) laikytis saugaus ne mažiau kaip 1 metro 

atstumo vieniems nuo kitų. 

13. Pertraukų metu mokinys gali būti tik jo klasei priskirtame kabinete (negalima eiti į kitos 

klasės kabinetą) ir savo koridoriaus zonoje. 

14. Bendro naudojimo erdvėse būti su kaukėmis ar kitomis apsaugos priemonėmis. 

15. Dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas. 
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16. Draudžiama: 

16.1. Draudžiama 5-IVG klasių mokiniams palikti gimnazijos teritoriją pamokų, laisvų pamokų, 

pertraukų metu.  

17. Vengti mokiniams tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

darbas su mokiniais. 

18. Nesilaikant Sveikatos saugumo taisyklių visi pažeidimai bus fiksuojami e.dienyne. 

19. Jeigu mokinys nereaguoja į darbuotojų pastabas ir tyčia nesilaiko saugumo taisyklių - iš karto 

kviečiami atvykti į gimnaziją tėvai ir pasiimti mokinį namo. Mokinys į gimnaziją gali grįžti tik tada, kai 

šeima užtikrina, kad mokinys laikysis Sveikatos saugumo taisyklių. 
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