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DARBO ORGANIZAVIMO VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRE   

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo organizavimo VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau - Centro) 

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu taisyklės (toliau — Taisyklės) reglamentuoja darbo 

organizavimą Centro padaliniuose, reikalavimus darbo vietoms, kolektyvinių saugos priemonių 

taikymą, darbuotojų ir mokinių sveikatos stebėjimą, reikalavimus darbuotojų ir mokinių 

bendravimui. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

— valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

sprendimu Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo vykdymo būtinų sąlygų (su pakeitimais)“ ir 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 

,, Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (su pakeitimais)“. 

2. Taisyklės galioja Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu. 

3. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais 

nustatomi kitokie nei Taisyklėse nustatyti COVID-19 valdymo priemonių reikalavimai, Taisyklės 

taikomos tiek, kiek neprieštarauja minėtiems teisės aktams. 

 4. Rizikos grupių asmenims ar kitiems darbuotojams, pageidaujantiems dirbti 

nuotoliniu būdu, toks pageidavimas turi būti svarstomas ir gali būti tenkinamas, jei darbuotojas gali 

atlikti savo funkcijas nuotoliniu būdu visa apimtimi, suderinus atsiskaitymo tiesioginiam vadovui už 

atlikto darbo rezultatus tvarką. Prireikus padalinio vadovas ir darbuotojas gali susitarti dėl dalies 

darbuotojo darbo laiko darbo vietoje ir atsiskaitymo tvarkos. 

  

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGOS UŽTIKRINIMAS 

 

5. Įėjimo į Centrą organizavimas: 

5.1. į Centrą įeinama ir išeinama per grupei paskirtą įėjimą, laikantis saugaus atstumo;  

5.2. įeinant bei bendrose patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones, per pamokas – rekomenduojama; 

5.3. prieš patenkant į Centro patalpas naudotis prie įėjimo esančiomis rankų 

dezinfekavimo priemonėmis. Taip pat ir po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžus iš bendrojo naudojimo 

erdvių (sanitarinių patalpų, kiemo, koridoriaus) į savo auditoriją, dirbtuves. 

6. Mokymosi vietos organizavimas: 

6.1. mokiniai pamokų metu gali būti tik jų grupei skirtose zonose (aukštuose); 

6.2. auditorijose mokiniai sėdi pastoviose vietose, suolai nukreipti į priekį; 

6.3. pasibaigus pamokai, praktiniam užsiėmimui dezinfekuojamos  mokinių naudotos 

priemonės , liesti paviršiai. 

7. Mokinių srautų judėjimas Centre: 

7.1. mokiniai juda tik jiems priskirtose erdvėse, STOP juostomis pažymėtose vietose 

vaikščioti draudžiama; 



7.2. būtina laikytis saugaus judėjimo maršrutų: 2 metrų atstumo nuo kitos grupės 

mokinių ir 1 metro atstumo nuo savo grupės  draugų iki auditorijų, dirbtuvių, sanitarinių patalpų ir 

pan.; 

7.3. sanitarinėmis patalpomis galima naudotis tik paskirtose zonose. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

8. Laikomasi nustatyto pamokų, užsiėmimų, pietų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio. 

9. Kiekvienai grupei (koncentrui) pietų pertraukai skiriamas nustatytas laikas.  

10. Skatinama užsiėmimus organizuoti lauke, jeigu leidžia dalyko (modulio) turinio 

ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos. 

11. Pagal galimybes organizuojamos po dvi iš eilės to paties dalyko (modulio) pamokos, 

siekiant maksimaliai riboti skirtingose grupėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų (praktinių 

užsiėmimų), tiek pertraukų metu. 

12. Neformalusis švietimas organizuojamas, laikantis mokinių grupių izoliacijos 

principo. 

13. Švietimo pagalbos specialistų – psichologo, socialinio pedagogo – konsultacijos 

vyksta gyvai (skubiais atvejais) arba nuotoliniu būdu. 

14. Mokiniai negali turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais. 

  

IV SKYRIUS 

CENTRO SVEČIŲ  IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) LANKYMASIS CENTRE 

 

15. Mokinių tėvai (globėjai) į centrą priimami tik iš anksto užsiregistravę Centro duotais 

kontaktais ir tik esant neatidėliotiniems atvejams. 

16. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į centrą, išskyrus atvejus, kai jie teikia 

paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. 

17. Draudžiama į centrą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija izoliacijos 

laikotarpiu. 

     

V SKYRIUS 

PEDAGOGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

18. Pedagogai, jei tarp pedagogo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 

metrų atstumą, gali dirbti be apsaugos priemonių, tačiau pamokos metu, kai pedagogai  konsultuoja 

mokinius, juda pamokos metu tarp mokinių – jam reikia dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

19. Pedagogai reguliariai prieš kiekvieną pamoką  ar konsultaciją ir po jų vėdina 

auditorijas (dirbtuves). 

20. Pedagogai padeda užtikrinti mokinių saugų judėjimą pertraukų metu. 

  

VI SKYRIUS 

CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

21. Centro darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, mokytojų kambaryje ar pan.), auditorijose, dirbtuvėse, kai neišlaikomas 2 metrų 

atstumas nuo mokinių turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 



22. Į Centrą  neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

23. Ugdymo proceso metu mokiniui pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), pastarasis nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo 

tėvai (globėjai) ir rekomenduojama konsultuotis su gydytoju bei Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

dėl tolimesnių veiksmų. 

24. Darbuotojas, kuriam darbo 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 apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis 

konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 ir susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

 25. Jeigu mokiniui yra nustatytas COVID-19 liga (koronoviruso infekcija),  jis privalo 

informuoti apie tai savo grupės vadovą, o grupės vadovas – administraciją ( direktorių arba tiesioginį 

vadovą). 

26.  Jeigu darbuotojui yra nustatytas COVID-19 liga (koronoviruso infekcija),  jis 

privalo informuoti  apie tai savo tiesioginį vadovą arba direktorių.  

 

VII SKYRIUS 

BENDROS HIGIENOS TAISYKLĖS 

 

27. Dažnai plauti rankas (ne trumpiau nei 40 sekundžių). 

28. Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Būtina užsidengti burną ir nosį vienkartine 

nosinaite, jei nosinės neturite – kosėti ar čiaudėti į alkūnės linkį. 

29. Dezinfekuoti bendrai naudojamus daiktus jais pasinaudojus. 

30. Situacijos, kuriose būtina ar svarbu, rekomenduojame dėvėti apsauginę veido kaukę 

ar kitą asmens apsisaugojimo priemonę (respiratorių, skydelį ar pan.). 

31. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi 

būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

33. Mokiniai, važinėjantys viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų ekstremalios 

situacijos saugos reikalavimų. 

34. Apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje, laikytis tų pačių bendros higienos 

taisyklių. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Mokslo metų eigoje nuolat stebima epidemiologinė situacija, informacija 

sistemingai pildoma, reikalui esant, nustatomi nauji saugos kriterijai. 

36. Visų Centro bendruomenės narių prašoma laikytis visų ekstremalios situacijos 

reikalavimų ir rekomendacijų. 

 

 


