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 Aktualios informacijos tėvams pateikimas mokyklos
tinklalapyje;

 Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos
priežiūrą mokykloje, kontaktų paviešinimas mokyklos
bendruomenei.

 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos
priežiūrą mokykloje, - pirmas kontaktinis sveikatos
sistemos atstovas mokykloje COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) valdymo klausimais.

 Glaudus mokyklos administracijos atstovų
bendradarbiavimas su atitinkamos savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru.

1 žinutė = prašymas



2 žinutė (1)



 1.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurui paskirti:

 1.1.2. specialistus, atsakingus už atvejų ir protrūkių
epidemiologinės diagnostikos vykdymą savivaldybės teritorijoje
veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ar
pirminį profesinį mokymą;

 1.2.2. VSB specialistui:

 ..........., bendradarbiaujant su ugdymo įstaiga surinkti informaciją
apie asmenis, turėjusius didelės rizikos sąlytį su asmenimis, kuriems
nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenimis,
įtariamais, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),...............
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Žmogiškieji ištekliai

Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų registras 

2021-01-29 duomenimis buvo 847 visuomenės 
sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos 

priežiūrą mokykloje

https://hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/VSTC%20IS/VSPSR/VSPS
R_ataskaita.pdf

https://hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/VSTC IS/VSPSR/VSPSR_ataskaita.pdf
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Savikontrolės tyrimas ugdymo 
įstaigoje

 8.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam
ugdymo įstaigos darbuotojui pagal ugdymo įstaigos vadovo
nustatytą tvarką;

 8.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie
poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį
punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą
telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu
www.1808.lt.



4 žinutė (Projektas)



 1.2. Organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi 
grupių, klasių atskyrimo principo (maksimaliai 
ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių 
kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek 
po pamokų):

12

4 žinutė (Projektas)



 1.2.1.2. pradinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas
srautas gali būti sudaromas iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios
klasių grupės (pvz., 1-ų klasių, 3-ų klasių ir t.t.) mokinių, o esant
mažiau nei 100 tos pačios klasių grupės mokinių skaičiui, tik tos
pačios programos skirtingų klasių (pvz. 1–2 klasių, 2–3 klasių ir
t.t.);
 1.2.1.3. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje
sprendimą dėl didžiausio atskiriamo srauto, suderinęs su
mokyklos taryba, priima švietimo įstaigos vadovas; apie priimtą
sprendimą informuoja savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją (valstybinės mokyklos – biudžetinės
įstaigos), savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį
(savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių
susirinkimą (savininką) (valstybinės, savivaldybės mokyklos –
viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos);“.
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4. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose)
įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas:

4.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant
į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos
direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės
teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies
veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos
veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu;“
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5 žinutė. Infekcijų plitimą ribojantis režimas 
(OV 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1552 „dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“


