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Priemonės

Elgesys

Sudaryta
COVID-19
situacijų valdymo grupė

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti pagal poreikį. Dituvos pagrindinėje
mokykloje (toliau – Mokykla), nustačius užsikrėtimą COVID-19 infekcija,
susirinkimus organizuoti 1 kartą per dieną (susirinkimas gali būti organizuojamas
nuotoliniu būdu).
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Darbuotojas lieka namuose ir dėl tolimesnių veiksmų bei gydymo susisiekia
su savo šeimos gydytoju.
Pedagoginio personalo darbuotojas telefonu informuoja direktoriaus
pavaduotoją ugdymui Renatą Padeginskienę, o techninio personalo
darbuotojas informuoja pavaduotoją ūkio reikalams Meretą Sodienę apie
patvirtintą susirgimą ir raštu (el. paštu) pateikia svarbią informaciją:
išvardina kolegas ir ugdytinius, su kuriais bendravo ilgiau nei 15 min.,
artimiau nei 2 m. atstumu be asmeninių apsaugos priemonių 72 val. iki
simptomų pradžios (arba teigiamo testo rezultato, jei simptomai
nepasireiškė) ir po to.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Padeginskienė, pavaduotoja
ūkio reikalams Meretą Sodienę apie susidariusią situaciją informuoja
mokyklos direktorę Liną Nedveckienę.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) specialistai
susisiekia su darbuotoju per 24 val. nuo informacijos gavimo. Jeigu
praėjus parai po teigiamo testo atsakymo gavimo darbuotojas nesulaukia
skambučio iš NVSC, kreipiasi telefono numeriu (8 5) 2649676 (Vilnius)
arba (8 4) 6452301 (Gargždai). Kai su darbuotoju susisiekia NVSC
specialistas, pateikia jam visą prašomą informaciją bei vykdo jo
rekomendacijas.
Pasireiškus ar pasunkėjus bent vienam ūmios virusinės kvėpavimo takų
infekcijos požymiui (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.), atsiradus ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimą požymiams,
darbuotojas susisiekia su šeimos gydytoju arba kreipiasi į GMP
(tel. nr. 112).
Į darbą darbuotojas gali grįžti tik po to, kai šeimos gydytojas,
atsižvelgdamas į tyrimų rezultatus, nustatys, kad darbuotojas pasveiko.
Informaciją apie susirgimą iš Mokyklos mokinio / tėvo (globėjo,
rūpintojo) gavęs darbuotojas telefonu informuoja socialinę pedagogę
Giedrę Suslavičienę.
Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė apie susidariusią situaciją
informuoja direktorę Liną Nedveckienę.
Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė susisiekia su sergančio Mokyklos
mokinio tėvais bei sužino visą reikiamą informaciją, sudaro sąlytį turėjusių
asmenų sąrašą.
Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė informuoja visus sąlytį turėjusius
asmenis pagal tėvų sudarytą sąrašą, kad jie turi izoliuotis ir kad jiems
privalu sulaukti NVSC specialistų skambučio. Nesulaukus skambučio per
24 val., nurodo šiems asmenims patiems kreiptis užpildant Sąlytį turėjusių
asmenų anketą adresu https://nvsc.Irv.It/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
arba skambinant nurodytu telefono numeriu (8 5) 264 9676 (Vilnius) arba
(8 4) 6452301 (Gargždai).
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Direktorė Lina Nedveckienė sulaukia NVSC specialistų skambučio bei
bendradarbiauja dėl tolimesnių veiksmų. Esant poreikiui, gali susitarti su
NVSC specialistais dėl nuotolinio susitikimo. Nesulaukus skambučio per
24 val., kreipiasi nurodytu telefono numeriu (8 5) 264 9676 (Vilnius) arba
(8 4) 6452301 (Gargždai).
6. Direktorė Lina Nedveckienė susisiekia su visais įstaigos darbuotojais
nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu arba kitomis nuotolinėmis
priemonėms), informuoja apie susidariusią situaciją bei apie tolimesnius
veiksmus.
7. Pavaduotoja ūkio reikalams Mereta Sodienė užtikrina tinkamą patalpų,
kuriose lankėsi sergantis asmuo, dezinfekciją, vėdinimą (dezinfekciją bei
vėdinimą atlieka valytojos). Patalpos vėdinamos ne trumpiau nei 15 min.
pilnai atidarius langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis,
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%2
0dezinfekcijai%2020200327.pdf (PRIEDAS 1).
8. Direktorė Lina Nedveckienė informuoja darbuotojus ir mokinius, jų tėvus
(globėjus, rūpintojus) apie susidariusią situaciją, atliekamus ir
planuojamus atlikti veiksmus.
9. Direktorė Lina Nedveckienė nurodo dėl kylančių klausimų
(koronavirusas, izoliacijos taisyklės, dezinfekcija ir kt.) kreiptis į
visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Dovilę Skuodaitę
(tel. +370 659 71672).
10. Jei įstaigoje planuojami masiniai renginiai (šventės, koncertai, meninės ir
sportinės veiklos užsiėmimai) direktorė Lina Nedveckienė pasitaria su
NVSC specialistais ar yra būtinybė juos atšaukti.
11. Direktorė Lina Nedveckienė leidžia atnaujinti darbus tik tiems, asmenims,
kurių neizoliavo NVSC. Į Mokyklą galima grįžti ne anksčiau nei bus
įgyvendinti dezinfekcijos darbai.
12. Į Mokyklą užsikrėtęs COVID-19 liga mokinys gali grįžti tik po to, kai
šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į sergančiojo tyrimų rezultatus, nustato,
kad jis pasveiko.
Mokyklos mokinys nedelsiant izoliuojamas psichologo kabinete,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dovilė Skuodaitė (nesant –
socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė) apie situaciją informuoja
mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), būna kartu su mokiniu iki jiems
atvykstant.
1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Padeginskienė paduoda
mokiniui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai,
medicininę kaukę (jei buvo dėvima, turi būti pakeista į naują).
2. Dėl tolimesnių veiksmų mokinio, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms
ligoms būdingi simptomai, tėvams (globėjams, rūpintojams) visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė Dovilė Skuodaitė (nesant – socialinė
pedagogė Giedrė Suslavičienė) nurodo konsultuotis su šeimos gydytoju.
3. Pavaduotoja ūkio reikalams Mereta Sodienė užtikrina tinkamą patalpų,
kuriose lankėsi sergantis asmuo, dezinfekciją, vėdinimą (dezinfekciją bei
vėdinimą atlieka valytojos). Patalpos vėdinamos ne trumpiau nei 15 min.
pilnai atidarius langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis,
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%2
0dezinfekcijai%2020200327.pdf (PRIEDAS 1).
4. Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė surenka informaciją ar
nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, darbuotojams.
1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Padeginskienė paduoda
Mokyklos darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms
būdingi simptomai, medicininę kaukę (jei buvo dėvima, turi būti pakeista
į naują).
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Padeginskienė paprašo
Mokyklos darbuotojų nedelsiant vykti į izoliavimosi vietą namuose ar
kitoje gyvenamojoje vietoje, dėl tolimesnių veiksmų nurodo konsultuotis
su šeimos gydytoju.
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Pavaduotoja ūkio reikalams Mereta Sodienė užtikrina tinkamą patalpų,
kuriose lankėsi sergantis asmuo, dezinfekciją, vėdinimą (dezinfekciją bei
vėdinimą atlieka valytojos). Patalpos vėdinamos ne trumpiau nei 15 min.
pilnai atidarius langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis,
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%2
0dezinfekcijai%2020200327.pdf (PRIEDAS 1).
Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė surenka informaciją ar
nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, darbuotojams.
Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė nuotoliniu būdu susisiekia su
Mokyklos mokinio tėvu (globėju, rūpintoju), direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Renata Padeginskienė su pedagoginio personalo darbuotoju,
pavaduotoja ūkio reikalams Mereta Sodienė su techninio personalo
darbuotoju, informuoja apie susidariusią situaciją bei apie tolimesnius
veiksmus.
Direktorė Lina Nedveckienė pagal galimybes užtikrina sąlytį su sergančiu
COVID-19 liga turėjusių darbuotojų ir mokinių sąlygas saviizoliacijai:
sudaromos galimybės dirbti ar mokytis nuotoliniu būdu. Nesant galimybės
dirbti nuotoliniu būdu, informuoja apie asmens prievolę kreiptis į NVSC
ir šeimos gydytoją, kad būtų galima gauti nedarbingumo pažymėjimą.
Direktorė Lina Nedveckienė nurodo dėl kylančių klausimų (korona
virusas, izoliacijos taisyklės, dezinfekcija ir kt.) darbuotojams ir tėvams
kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Dovilę Skuodaitę
(tel. +370 659 71672).
Asmens, turėjusio sąlytį su sergančiu, saviizoliacijos laikotarpį nustato
NVSC specialistas. Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju
asmeniu dienos darbuotojui / mokiniui užkrečiamosioms ligoms būdingų
simptomų neatsiranda, jis gali grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

