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COVID-19 LIGOS  PREVENCIJOS PRIEMONĖS PLIKIŲ I. LABUTYTĖS
PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Mokinių srautai:

I. Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvai neina į grupių patalpas. Vaikus mokytojos ar
jų  padėjėjos  pasitinka  prie  lauko  durų  ir   prie  jų  atveda  vaikus,  tėvams  atvykus  jų
pasiimti. Priimant vaikus jiems pamatuojama kūno temperatūra. Aukštesnė už normalią
temperatūra fiksuojama žurnale, vaiką tėvai privalo pasiimti.
Vengiama  susitikimų  su  kitų  grupių  vaikais,  vedant  juos  į  tualetą.  Renginiai
organizuojami atskirai kiekvienai grupei ir be tėvelių.

II. 1–3 klasių mokinių srautas ugdomas patalpose,  adresu Mokyklos g. 2. Į muzikos  ir
choreografijos pamokas pastate, adresu Mokyklos g.4, 1–3 klasių mokiniai įeina ir išeina
per priešgaisrinį įėjimą pirmame aukšte. Už įėjimo atrakinimą ir užrakinimą atsakinga
darbuotoja Aušra Grimalienė. Už muzikos kab. ir aktų salės bei kitų kabinetų vėdinimą
atsakingi toose patalpose dirbantys mokytojai. 

III. Kūno  kultūros  pamokos  1–4  klasėms  vyksta  sporto  salėje  pirmadienį-trečiadienį,
nesimaišant mokinių srautams. Įėjimas iš mašinų aikštelės pusės.

IV. 4–10 klasių srautas ugdomas patalpose, adresu Mokyklos g. 4. Naudojasi tik tai klasei
paskirta  rūbine. 

Pamokų organizavimas: anglų kalbos ir tikybos mokytojai 1–3 klasėms pamokas veda pradinių
klasių patalpose, adresu Mokyklos g. 2.  

4 kl. ir 5–10 klasių pamokos vyksta dalykų kabinetuose, kaip įprasta.

Maitinimo organizavimas 2021-2022 m. m.

Tikslinė gr. Maitinimosi laikas Vieta Atsakingi asmenys

Ikimokyklinio
ugdymo grupės

11:00 Ikimokyklinio  ugdymo
grupėse

V.  Bučkienė,  Z.
Poderienė
I. Šakinienė

Šešiamečiams 11:00-11:15 valgykla R. Vilūnaittė

1 A kl. Ir 1 B kl. 10:25-10:35 valgykla J. Zaksienė ir 
A. Raišuotienė

2 kl. 10:40-11:00 valgykla  R. Stanienė

3 kl 10:40-11:00 valgykla  D. Virkšienė

4 kl., 5 kl. 11:30-11: 40 valgykla A. Pociuvienė

6-10 kl 11:45-12:05 valgykla Raimonda Ubytė
Nuvalo stalus po 

 



Patalpų valymas 
Po pamokų skirtingoms klasėms suolų ir kėdžių paviršius bei durų rankenas kabinetuose ir kūno
kultūros  persirengimo  rūbinėse  dezinfekuoja  darbuotojos  Aušra  Grimalienė  ir  Alma  Liutkienė,
atsižvelgdamos į patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Jos atsakingos ir už koridorių vėdinimą  pamokų
metu.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsakingas už prevencijai reikalingų priemonių įsigijimą
ir jų paskirstymą.

Mokinių testavimas
Mokinių testavimas vykdomas gavus tėvų sutikimus (užpildžius atitinkamą sutikimo formą, arba,
išimties atveju, gavus informaciją elektroniniu paštu).
Už  testavimą  atsakingi  asmenys:  socialinė  pedagogė  Edita  Stanienė  ir  psichologė  Neringa
Lekavičiūtė,  koordinatorė  –  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistė  Rima  Leonauskienė
(atsakinga už testų parvežimą). 
Testavimo grafikas:
Gruodžio mėn.: 3, 8, 13, 17, 22.
Sausio mėn.: 10, 14, 19, 24, 28.
Vasario mėn.: 2, 7, 11, 21, 25.
Kovo mėn.: 2, 7, 14, 18, 23, 28.
Balandžio mėn.: 1, 6, 13, 15, 25, 29.
Gegužės mėn.: 4, 9, 13, 23, 27.
Birželio mėn.: 1, 6, 10, 15, 20.

Esant teigiamam testo rezultatui, mokinys atskiriamas nuo klasės, paprašant laukti tuo metu laisvoje
patalpoje,  ir  skubiai  pranešama tėvams  (globėjams).  Po  mokinio  išvykimo patalpa  vėdinama ir
dezinfekuojama.
Jei mokinys blogai jaučiasi, jam matuojama temperatūra ir informuojami tėvai (globėjai). Susirgęs
mokinys gali būti parvežamas į namus mokykliniu autobusu.

Mokinių pavėžėjimas

Mokiniai  vežami  pagal  patvirtintą  grafiką.  Veido  kaukės  autobusuose  privalomos.  Vairuotojai
atsakingi už autobuso vėdinimą ir dezinfekavimą.

Renginiai 

Renginius organizuoti taip, kad nesimaišytų mokinių srautai, kad nebūtų didelių mokinių grupių,
atsižvelgti į renginio patalpos plotą. Esant palankiam orui, renginius organizuoti lauke. Ugdomosios
veiklos metu kaukės privalomos (pamokų ir renginių metu, 5-10 klasių mokiniams).

Mokyklos direktorė                   Audronė Vaičiulienė


