SVARBU-PRIVALOMI-NURODYMAI
Edita Tamošišnaitš <Edita.Tamosiunaite@vilnius.lt>

Gerb. įstaigų Vadovai,
Nuo šiandien, kovo 16 d. šalyje įvestas karantinas.
Reaguodami į situaciją dėl koronaviruso plitimo prevencinių priemonių
taikymo, primename pagrindinę informaciją ir prašome griežtai laikytis
visų nurodymų dėl koronaviruso plitimo stabdymo.
Primename, kad:
- Nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d. (šv. Velykų atostogų pabaigos)
uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos,
universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir
kitų poilsio ar pramogų vietų veikla.
- mokyklos, turinčios priešmokyklines ir pradines klases turi užtikrinti
medicinos sektoriaus visų darbuotojų vaikams priežiūrą (LR ŠMSM
ministro įsakymas š. m. kovo 13, Nr. V-366 ) ir dirbti nuo 8 val. iki 18 val.
(arba pagal poreikį – pradėti anksčiau ir baigti vėliau). Klasėse turi būti ne
daugiau 4-5 vaikų. Rekomenduojama paskirti dirbti jaunesnius darbuotojus,
nes koronavirusas yra pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms.
Vaikų veiklas organizuoti laikantis visų nurodymų, t.y. laikytis tinkamų
atstumų, dezinfekuoti, vėdinti patalpas, daugiau su vaikais būti lauke, naudoti
vienkartinius rankšluosčius ir t.t.
- įstaigose griežtai draudžiamos darbuotojų ekskursijos, išvykos, seminarai,
susibūrimai ir kt. veiklos, kuriose dalyvauja daugiau žmonių.
- Pedagogams užtikrinti atvestų į mokyklą vaikų priežiūrą ir ugdomąsiais
veiklas, o tuo metu nedirbantiems su vaikais pedagogams/darbuotojams turi
būti sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu, telefonu konsultuoti
tėvus. Tabelyje žymėjimas nesikeičia, žymimas nustatytas darbo laikas, kaip
buvo žymima ir iki šiol. Informaciją apie dirbančius nuotoliniu būdu būtina
susisteminti į specialią lentelę, surinkti duomenis apie kiekvieno darbuotojo
nuotolinio darbo vietą, telefono numerį, kuriuo darbuotojas gali būti
pasiekiamas darbo metu, jo atliekamus darbus. Dirbantiems nuotoliniu
būdu būtina likti namuose, t.y. nurodytu adresu. Dirbdami nuotoliniu
būdu pedagogai turi pasiruošti nuotolinio mokymo darbui. Pedagogas
privalo atsiskaityti įstaigos vadovui jo įsakymu nustatyta tvarka ir
terminais.
- Įstaigos vadovas turi sudaryti techninio personalo darbo
grafikus. Techninis personalas dirba mažesniu darbo krūviu – pasikeičiant
(slenkančiu grafiku). Techninis personalas dirba vietoje pagal poreikį ir neturi

būti tarpusavyje fizinio kontakto – pasikeisdami, sargai ir kiemsargiai atlieka
įprastines funkcijas, valytojos ir pedagogų padėjėjos dezinfekuoja, valo,
švarina patalpas, savo darbo priemones, tvarko edukacines erdves.
Įstaigoje dirba tiek personalo, kiek tik būtina užtikrinti
Nurodymus. Tvarką nustato Įstaigos vadovas.
Techninis personalas, kuris tą dieną nedirba, griežtai lieka namuose –
nurodytu adresu.

- Iš administracijos turi dirbti pagal sudarytą grafiką bent vienas
asmuo, sekti aktualias naujienas, atsakinėti į el. laiškus, teikti
naujausią informaciją bendruomenei ir tėvams bei darbuotojams.
SVARBU: DARBUOTOJAI, KURIE TURĖJO KONTAKTĄ SU IŠ UŽSIENIO
GRĮŽUSIU AR ĮTARIAMU, KAD KONTAKTAVO SU COVID-19
NEŠIOTOJU LAIKOSI SAVIIZOLIACIJOS SU VISA ŠEIMA, t.y. 14 DIENŲ LIEKA
NAMUOSE, KYLUS ĮTARIMAMS DĖL SUSIRGIMO KREIPIASI TEL. 1808.

SAUGOKIME PATYS SAVE IR SAVO ARTIMUOSIUS
Pažymima, kad laikytis visų Valstybės ir Savivaldybės nurodymų yra privaloma. Taip
pat svarbu sekti naujausią informaciją Švietimo mokslo ir sveikatos ministerijos,
Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybės tinklapiuose

Pagrindinis Vilniaus miesto DUK sąrašas:
http://sveikas.vilnius.lt/
Sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijos: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
Švietimo ir mokslo ministerijos
rekonemdacijos: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso
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