PATVIRTINA
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centro direktoriaus
2020-08-25 įsakymu Nr. 1V-63
JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO UGDYMO PROCESO IR
VEIKLOS ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SAUGOS SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro ugdymo proceso ir veiklos organizavimo
būtinųjų saugos sąlygų tvarkos aprašas ( toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio
ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“.
2. Aprašas reglamentuoja Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – Centras)
mokinių ugdymo ir Centro darbuotojų darbo organizavimo bei saugos reikalavimų sąlygas.
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3. Centre gali dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų
(pvz., karščiavimo, slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.).
4. Pastebėjus, kad Centro darbuotojui pasireiškė karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), nedelsiant darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo ar pašalinamas iš
užsiėmimų ir izoliuojamas. Darbuotojui patariama skubiai susiekti su šeimos gydytoju arba
konsultuotis tel. 1808.
5. Pastebėjus, kad Centro mokiniui pasireiškė karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), informuojami jo tėvai, patariama skubiai konsultuotis su šeimos gydytoju arba
tel. 1808.
6. Mokiniams, darbuotojams, kitiems atvykusiems į Centrą asmenims sudaromos sąlygos
pasimatuoti temperatūrą. Bekontaktis termometras ir kitos reikalingos priemonės yra mokytojų
kambaryje II-ame aukšte. Jei atvykusiojo kūno temperatūra aukštesnė nei 37,3 C°, asmuo
neįleidžiamas į įstaigą. Jei karščiavimas pasireiškia mokiniui, jis izoliuojamas atskiroje patalpoje,
informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), konsultuojamasi Karštąja COVID-19 viruso
linija tel. 1808. Jei darbuotojo kūno temperatūra aukštesnė nei 37,3 C°, asmuo neįleidžiamas į
įstaigą, nukreipiamas į sveikatos priežiūros įstaigą, konsultuojamasi tel. 1808.
7. Asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, į Centrą atvykti draudžiama.
8. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, privalo vengti tiesioginio
kontakto su mokiniais.
9. Centro darbuotojai dirba savo darbo vietose (klasėse, kitose patalpose) laikydamiesi saugos
reikalavimų: vengia susibūrimų, riboja būtinus kontaktus su kitais darbuotojais iki 10 min., laikosi
asmens higienos sąlygų patalpose (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.),
10. Užtikrinama, kad būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas tarp sėdinčių mokinių. Po
kiekvienos pamokos (veiklos, susitikimo, konsultacijos) patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi
dažnai liečiami paviršiai dezinfekcinėmis priemonėmis, skirtomis paviršių dezinfekcijai.
11. Centro darbuotojai, kiti pilnamečiai asmenys bendrose uždarose erdvėse, kai neišlaikomas
2 metrų atstumas nuo mokinių, 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).
12. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės
kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai Centro darbuotojas
negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į
profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
13. Asmenys į Centrą įleidžiami tik su nosį ir burną dengiančiomis asmens apsaugos priemonėmis.
Įėjusieji patalpas mokiniai ar suaugę asmenys privalo dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu.
14. Pašaliniai asmenys negali patekti į Centro patalpas, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas,
būtinas ugdymo proceso organizavimui.
15. Mokinių ar kitų veiklose dalyvaujančių vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) atvedę savo vaikus
arba atvykę jų pasitikti laukia į patalpas neįleidžiami.
16. Centro patalpose sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (tiekiamas
šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų pateikiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Gerai
matomoje vietoje, prie įėjimo arba koridoriuose rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.
17. Darbuotojai, organizuojantys patalpų valymą ir dezinfekciją, o taip pat pedagogai užtikrina, kad
patalpose, kur vyksta mokinių užsiėmimai, būtų užtikrintas kuo dažnesnis patalpų vėdinimas (prieš
atvykstant mokinimas ir per pertraukas). Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, suolai,
stalai, rankenos, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir pan.) valomi paviršiams
skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
18. Pamokos ar kitos veiklos metu valomas ir dezinfekuojamas inventorius, jei juo naudojasi
daugiau nei vienas mokinys.
19. Užtikrinama, kad mokiniams ir darbuotojams būtų nuolat primenama apie asmens apsaugos
priemonių dėvėjimo bei apie asmens higienos taisyklių laikymosi būtinumą (žodžiu, skelbimų
lentose, susitikimu metu ir pan.).
20. Valymas Centre atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu:
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327.pdf

21. Jeigu Centras iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie
darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), Centro direktorius arba
jo įgaliotas asmuo apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
III. REIKALAVIMAI UGDYMO ORGANIZAVIMUI
22. Ugdomoji ir kitokia veikla su Centro mokiniais organizuojamas taip, kad būtų išvengta mokinių
iš skirtingų klasių kontakto:
22.1. Tvarkaraštis sudaromas tokiu būdu, kad užsiėmimai vienos klasės mokiniams vyktų toje
pačioje patalpoje;
22.2. Jaunimo klasių mokiniams ugdymo veikla visą dieną organizuojamos tik tai pačiai klasei
paskirtoje patalpoje I-ame aukšte;
22.3. Suaugusiųjų rytinių klasių mokiniams ugdymo veikla visą dieną organizuojamos tik tai pačiai
klasei paskirtoje patalpoje II-ame aukšte;
22.4. Suaugusiųjų neakivaizdinių klasių mokiniams ugdymo veikla visą dieną organizuojamos tik
tai pačiai klasei paskirtoje patalpoje II-ame aukšte;
22.5. Suaugusiųjų vakarinių klasių mokiniams ugdymo veikla visą dieną organizuojamos tik tai
pačiai klasei paskirtoje patalpoje;
22.6. Ugdomųjų dalykų mokytojai atvyksta į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas
mokytoją.

23. Pamokų metu mokytojas ir mokinys, jei nėra išlaikomas 2 m. atstumas, privalo dėvėti veido
apsaugos priemones.
24. Klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu, pažymų išdavimu ir pan., mokiniai sprendžia
per savo klasės vadovus.
25. Klasių, kuriose vyko užsiėmimai, valymas ir dezinfekcija vykdoma iš ryto prieš pamokas ir
ilgosios pertraukos metu ir ne rečiau nei du kartus per dieną.
26. Bendro naudojimo patalpos (fojė, koridoriai), tualetai valomi ne rečiau nei du kartus per dieną
pamokų metu.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Aprašas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.
28. Centro darbuotojai supažindinami su Aprašu.
29. Aprašo reikalavimai taip pat taikomi fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi
Centro patalpomis pagal panaudos, nuomos sutartis ar kitokiais pagrindais. Tokiu atveju šie
asmenys privalo patys užtikrinti Aprašo reikalavimų taikymą, pasirūpinti dezinfekcinėmis ir kitomis
valymo bei apsaugos priemones, vykdyti patalpų valymą.
30. Aprašas viešai skelbiamas Centro internetiniame tinklapyje.
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