
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos būtinųjų epidemiologinių sąlygų ir priemonių planas: 

 

1. Mokiniai naudojasi skirtingais įėjimais į gimnaziją: gimnazistai, turintys individualias 

spinteles apatiniame aukšte (rūsyje), į pastatą įeina pro pagrindines duris; tie, kurių individualios 

spintelės pirmajame aukšte, prie rūbinės, į patalpas patenka iš kiemelio pusės. Į kabinetus 

patenkama artimiausiu keliu, pažymėtu evakuaciniame plane. 

2. Rekomenduojama viršutinius rūbus ir kitus asmeninius daiktus laikyti mokiniui 

priskirtoje daiktinėje (spintelėje); 

3. Siekiant sureguliuoti mokinių judėjimo gimnazijos erdvėse srautus nustatoma, kad 

centriniais laiptais patenkama tik į viršų, o šoniniais laiptais leidžiamasi tik į apačią; 

4. Pamokos mokiniams pagal galimybes pradedamos skirtingu laiku; 

5. Garsinis skambutis skirtas informuoti apie naujai prasidedančios pamokos pradžią. 

Mokytojo leidimu kai kurie mokiniai gali baigti pamoką anksčiau, atsižvelgiant į pamokos 

organizavimo ypatumus ir užduočių diferencijavimą ir atlikimą; 

6. Mokytojams klasėse apsauginės kaukės privalomos tais atvejais, kai tarp pedagogų ir 

vaikų nėra 2 metrų atstumo. Kitose gimnazijos patalpose rekomenduojame nosį ir burną 

dengiančią apsaugą dėvėti nuolat; 

7. Mokiniams nosį ir burną dengiančią apsaugą gimnazijos patalpose rekomenduojama 

dėvėti nuolat. Pertraukų metu, kai neišlaikomas saugus, 2 m atstumas, nosį ir burną dengianti 

apsauga privaloma; 

8. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 

sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

9. Mokytojai po kiekvienos pamokos vėdina klasę; prašytina keičiantis klasėms 

dezinfekuoti stalų (suolų) paviršius, kompiuterių klaviatūras ir peles; 

10. Techninis personalas dažnai liečiamus paviršius valo paviršiams valyti skirtu valikliu 

ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

11. Pamokų (užsiėmimų) ir pertraukų metu ribojamas dalijimasis mokymo(-si) ir 

laisvalaikio praleidimo priemonėmis (laboratoriniai indai, stalo žaidimai ir pan.); 

12. Mokytojai naudojasi tik mokytojų kambaryje esančiu kopijuokliu, prieš tai jį 

dezinfekavę; 

13. Maitinimas gimnazijos valgykloje organizuojamas ilgųjų pertraukų metu (po 3 ir 4 

pamokų), taip pat per laisvas pamokas „langus“ ar anksčiau baigus pamoką. Po 3 pamokų 

valgykloje rekomenduojama valgyti 1, 3 klasių mokiniams, po 4 pamokų – 2, 4 klasių 

mokiniams. Esant galimybėms rekomenduojama mokiniams grįžti pavalgyti į namus, atsinešti 

pagamintą maistą ir jį valgyti ne valgykloje (lauke, koridoriuje, poilsio erdvėse, kabinetuose ir 

kt.); 

14. Karščiavimą ar kitus viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomus pajutusius asmenis į 

mokyklą prašoma nevykti, darbuotojams – nedirbti kontaktinio darbo, mokiniams – nesimokyti 

kontaktiniu būdu; 

15. Dėl darbuotojų darbo ir mokinių mokymo, kurie yra saviizoliacijoje, sprendimus 

priima gimnazijos direktorius.  

16. Maitinimo valgykloje tvarka: 

16.1. valgyklos patalpose išlaikomas saugus atstumas; 

16.2. privalu dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugą įeinant į valgyklos patalpas, užsakant 

maistą, vaikštant valgyklos patalpose, o ją nusiimti galima valgant ir geriant; 



16.3. valgyklos patalpose prie įėjimo būtina dezinfekuoti rankas; 

16.4. valgyklos patalpose ir prie stalų ribojamas valgančių asmenų skaičius; 

16.5. valgyklos patalpose dėl epidemiologinės situacijos laikinai savitarnai netiekiamas 

geriamas šaltas ir karštas vanduo; 

16.6. valgyklos patalpose negalima naudotis mikrobangų krosnele; 

16.7. valgyklos patalpose draudžiama valgyti savo iš namų atsineštą maistą. 

17. Aptarnavimo tvarka bibliotekoje ir skaitykloje: 

17.1. bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose išlaikomas saugus atstumas; 

17.2. mokiniams nosį ir burną dengiančią apsaugą bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose 

rekomenduojama dėvėti nuolat, kai neišlaikomas saugus 2 m atstumas – nosį ir burną dengiančią 

apsaugą dėvėti privaloma; 

17.3. bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose prie įėjimo būtina dezinfekuoti rankas; 

17.4. bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose ribojamas lankytojų skaičius: vienu metu 

gali būti tiek lankytojų, kiek yra kėdžių; 

17.5. grožinės, programinės ar kitos literatūros knygas, vadovėlius lankytojui paduoda tik 

bibliotekos vedėjas (patiems iš lentynų knygų imti negalima); 

17.6. lankytojai naudojasi tik tais kompiuteriais, prie kurių nėra užrašo „Išjungta“; 

17.7. mokytojai dokumentus savarankiškai kopijuoja skaitykloje (prieš naudodamiesi 

kopijuokliu privalo dezinfekuoti rankas); 

17.8. mokiniai kopijuokliu naudojasi savarankiškai, prieš tai informuodami bibliotekos 

vedėją (prieš naudodamiesi kopijuokliu privalo dezinfekuoti rankas); 

17.9. iš bibliotekos į skaityklą ir priešingai – iš skaityklos į biblioteką – praėjimo nėra. 

18. Mokiniai gimnazijoje vaikšto pagal „Mokinių judėjimo laiptinėse ir koridoriuose 

schemą“, kuri pateikta prie kiekvienos laiptinės.  


