
INFORMACIJA TĖVAMS DĖL COVID 19 

Gerbiami tėveliai 

Ugdymo procesas Rokiškio TVŽŪM organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, LR 
Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalios situacijos operacijų 
vadovo patvirtintus reikalavimus.  

Parengta Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos ugdymo proceso organizavimo 
mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tvarka https://rtvzum.lt/wp-content/uploads/2020/09/COVID-
19isakymas.pdf 

Mokykloje sudaryta darbo grupė dėl COVID-19 situacijų valdymo ir „Darbo ekstremaliomis sąlygomis 
planas“.  

 Mokykloje  laikomasi asmens higienos  (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), yra  sudaromos 
tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie 
praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai); 

 sudaromos sąlygas matuoti(s) kūno temperatūrą; 

 patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas yra išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir 
kiekvienos pertraukos metu; 

 dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės 
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

 visos patalpos valomos ir dezinfekuojamos du kartus per dieną  pagal Sveikatos apsaugos 
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID- 19 pandemijos metu; 

 kiekvienai mokinių grupei paskiriama konkreti patalpa pagal tvarkaraštį t. y. klasė, kurioje vyks 
pamokos; 

 ugdymo procesas organizuojamas nemažiau kaip po dvi to paties dalyko/modulio pamokas iš eilės; 

 tarp  dalyvaujančių asmenų ugdymo proceso veiklose yra išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m 
atstumas, dėvimos kaukės; 

 organizuojant renginius atvirose ar uždarose erdvėse tarp dalyvių privalomai išlaikomas ne 
mažesnis kaip 1 metro atstumas, dėvimos kaukės; 

 pertraukų metu privalomai dėvimos kaukės. Pamokų metu rekomenduojamos dėvėti kaukės; 

 maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje pagal sudarytą pietų grafiką. Kartu pietauja  tik tų 
pačių grupių mokiniai ir šalia esančių grupių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus ar praktinio 
mokymo erdve, dėvimos kaukės (išskyrus valgio metu). Įrankiai suvynioti į servetėles, kad būtų paimami 
nepaliečiant kitų įrankių. Maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba 
mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams. Po kiekvienos grupės valgymo patalpa yra 
išvėdinama ir išvaloma; 

 mokiniams vykstant į išvykas renginius, ekskursijas mokyklos autobuse sėdima saugiu ne mažesniu 
kaip 1 metro atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo, dėvimos kaukes, (išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės 
dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis). Mokyklinio autobuso rankenos, 
kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų 
mokinių grupę; 

 mokykloje pažymima rodyklėmis (nuorodomis) mokinių judėjimo kryptys, siekiant išvengti sankirtų 
su kitais mokinių srautais. Mokykloje yra galimybė, patekti ar išeiti iš mokyklos per kelis skirtingus išėjimus. 
Mokinių drabužinės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų grupių mokiniams; 



 apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje  laikomasi nurodytoje tvarkoje  nustatytų 
reikalavimų; 

 švietimo pagalbos specialistų konsultacijos yra teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su 
tos pačios grupės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos yra išvėdinamos ir nuvalomi dažnai 
liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

Draudžiama vaikui atvykti į mokyklą jei: 

 pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 
užkrečiamųjų ligų požymių ir būtinai kreipkitės į savo šeimos gydytoją; 

 jei  privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

Ribojamas tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į mokyklos vidų. Iškilus klausimams galima susisiekti 
telefonu 8-45868078, arba el. paštu rtvzum.mokykla@rtvzum.lt. 

arba svarbiausi pagalbos telefonai: (1808; 1809; +370 5 2649676) ir nuorodos: 

https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-
papildoma/koronavirusas/informacija-visuomenei/pagalbos-telefonai-ir-nuorodos 

 Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalios situacijos operacijų vadovo patvirtintus reikalavimus informacija nuolat 

atnaujinama ir koreguojama. 

 

Parengė socialinė pedagogė                                                                   Silva Piestinienė  


