AKMENES RAJONO
AKMENES GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL AKMENES GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDY]VIO SKYRIIJ,,GINTARELIS",
AGLUONV, KIVYLIV COVID.19 SITUACIJU VALDYMO GRUPES SUDARYMO IR
DARBUoToJo/ ucDyrlNro uZsrrnnrrvro covrD-rg ATVEJU vErKSMv pLANo

TVIRTINIMO
2020 m. rugpjtidio 28 d. Nr. V-107
Akmene

Vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, atsiZvelgdama
i
Akmenes gimnazijos kriziq valdymo tvarkos apra5o 9.21. punkt4:
l. S u d ar a u Akmenes gimnazijos ikimokyklinio ugdymo,,Gintardlis.., Agluonq,
Kivyliq skyniq COVID-19 situacijq valdymo grupq (toliau Grupe):
Vaidmuo grupdie

-

Darbuotojas
Grupes vadovas
Direktorius Asta Lipkiniene
Tel. Nr.8 683 05857
Grupes vadovo
Akmenes gimnazij os ikimokyklinio ugdymo skyriaus,,Gintardlis"
pavaduotoia
metodininkas LetaNumsediene, tel. Nr. B 615 39289
Grupes narys
Akmenes gimnazij os ikimokyklinio ugdymo skyriaus,,Gintarelis,, vadovd
Laimute Garaliene, tel. Nr. 8 620 79093
Grupes narys
Akmenes gimnazij os Kivyliq ikimokyklinio ugdymo skyriaus
prie5mokyklinio ugdyno pedagoge Roma Kristinaitiene,
tel. Nr. 8 673 16258
Grupes narys
Akmenes gimnazijos Agluonq ikimokyklinio ugdymo skyriaus
priesmokyklinio ugdymo pedagoge Gintare Kontene. tel. Nr.g 674 629g0
Grupes narys
Akmenes gimnazij os ikimokyklinio ugdymo skyriaus,,Gintarelis,, spec.
pedagoge Laura Ivanoviene, tel. Nr. 8 693 30676
2. N u r o d a u Grupes susirinkimus organizuoti 1 kart4 per menesi. Ikimokyklinio
ugdymo skyriuje nustadius darbuotojo/ugdyinio uZsikretim4 COVID-19 infekcija, susirinkimus
organizuoti 1 kart4 per dien4 (susirinkimas gali buti organizuojamas nuotoliniu budu, naudojant
iSmani4sias technologij as).

3. Ip ar e i g o j u

ikimokyklinio ugdymo skyriaus,,Gintarelis" vadovE Laimute

Garalieng supaZindinti ugdymo istaigos darbuotojus, ugdytiniq tdvus su Siuo
isakymu.

4. Tvi rtinuAkmenes gimnazijos ikimokyklinio ugdymo,,Gint*"1is.,, Agluonq,
Kivyliq skyriq darbuotojo ir ugdytinio uZsikretimo covid-19 atveju veiksmq plan4.
Direktore

Asta Lipkiniene

PATVIRTINTA
Akmenes gimnazijos direktoriaus
2020 m. rugpjfldio 28 d.

isakymuNr. V-l07

AKMENES GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO
,,GINTARELIS,,, AGLUONV, KMLIU SKYRIV,
DA.RBUOTOJO IR UGDYTINIO UZSTTNNTIMO COVID-l9 ATVEJU.
VEIKSMU PLANAS
Eil.
Nr.

Priemon€s

Elgesys

Atsakingi
vykdytojai

1.

Sudaryta COVID-19
situacij q valdymo grupe.

Numatl.ta grupes susirinkimus
organizuoti 1 kart4 per menesi.
{staigoje nustadius
darbuotoj o/ugdytinio uZsikretim4
koronaviruso infekcija, susirinkimus
numatyta organizuoti 1 kart4 per
dien4 (susirinkimas gali bUti
organizuoj amas nuotoliniu budu,
naudojant i5mani4sias technologij as).

COVID _ 19
situacijq
valdymo grupe

)

VEIKSMU PLANAS:

2.1.

KAN SIMPTOMAI

D arbuotoj

Visi darbuotojai
ir ugdytiniai

NEPASrRErSrn 6ei

))

darbuotoj as/ugdytinis lankesi
paveiktose teritorij o se, turej o
s4lyti su i5 paveiktq teritorijq
gri Zusiai s/atvykstandiai s
asmenimis arba bendravo su
Zmogumi, kuriam buvo
itariama arba patvirtinta
koronaviruso infekcij a,
tadiau jam simptomai
nepasireiSke).

KAI SIMPTOMAI
PASTRETSKE (ei
darbuotoj as/ugdytini s turej o
s4lyti su i5 paveiktq teritorijq
griZusiai s/atvykstandiai s
asmenimis arba bendravo su

as/ugdytinis,

saviizoliacijos laikotarpiui (1 4 dienq
nuo paskutines buvimo viruso
paveiktoj e teritorij oj e dienos),
suderings su ugdymo istaigos vadovu
(nuotoliniu b[du), gali dirbti
nuotoliniu btidu.

Darbuotoj as/ ugdytinis (ugdytinio
tevai ar globejai) apie pasireiSkusius
koronaviruso simptomus informuoj a
tiesiogini vadovq/aukletoj 4 ar kit4

Direktorius

atsaking4 asmeni.

Zmogumi, kuriam buvo
itariama arba patvirtinta
koronaviruso infekcija ir jam
pasireiSke simptomai)
3.

Kriziniq situacijq valdymo

grupOs vadovo veiksmai

3.1.

Simptomai pasirei5ke
darbuotoj ui/ugdytiniui esant
namuose

1. Informuoja apie tai

jei:

tiesiogini
vadov4 (ugdytinio teveliai grupes
aukletojfl ir nevyksta i

darbq/ugdymo istaig4.
2. Konsultuojasi Kar5t4ja
koronoviruso linijatel. 1808 arba

Darbuotojai/
ugdytiniq
tevai/globejai

susisiekia su savo Seimos gydyoju
konsultacij ai nuotoliniu bDdu.
3. Nurodo uZ patalpq valym4
atsakingam asmeniui papildomai
i5valyti ir i5vedinti bei dezinfekuoti
patalpas, kuriuose prie5 tai dirbo
(lankesi darbuotoj as)/ugdesi

ugdyinis.
3.2.

Simptomai pasirei5ke
darbuotoj ui/ugdytiniu

Darbuotojai
es

ant

mokykloje

Sveikatos apsaugos ministerij os
(toliau SAM) nurodymo.
6. Jei darbuotojo uZsikretimas
koronaviruso infekcij a patvirtintas,
stabdomas ugdymo istaigos darbas,
uLdarc patalpas, remiantis NVSC ar
SAM nurodymais.
7. Ugdymo istaiga veikl4 tgsia tik
gavus SAM, NVSC leidim4.
Informuojami darbuotojai apie
situacij os pasikeitimus (telefonu, el.
pa5tu ar kt.).
Termometras randasi visuomends
sveikatos prieZilros specialistes
kabinete ir bekontakdiai termometrai

randasi visose

ikimokyklinio

ugdymo skyriaus ugdymo grupese.
Jei simptomai (pav., kar5iiavimas,
kosulys, pasunkdj gs kvdpavimas,
v0mimas, viduriavimas ir pan.)
pasirei5kia ugdytiniui:
1. Nedelsiant skambina tevams, kad
kuo skubiau pasiimtq vaik4 iS
ugdymo istaigos.
2.Ugdytiniui galimai uZsikretusiam:
2.L uLdeti kaukg;
2.1. lai$tqsi 2 metry atstumu nuo
kitq ugdymo istaigos darbuotojq ir
ugdytiniq;
2.2. izoliuojamas vi suomend s
sveikatos prieZilros specialistes
kabinete ir lauktq atvykstandiq tevq ;
3. Rekomenduojama tOvams, kad
susisiektq su vaiko gydyoju ir
vykdytq visus gydytojo nurodymus.
4. Nedelsiant ipareigojama uZ
patalpq valyrnE atsaking4 asmeni
papildomai iSvalyi ir i5vedinti bei
dezinfekuoti ugdymo istaigos
patalpas.
5. Informuojami visi
darbuotoj ailugdytiniai papildomai
pasirupinti asmens higiena (plauti
rankas vandeniu ir muilu maZiausiai

20 sekundZiq, dezinfekuoti rankas).
6. Jei ugdytinio uZsikrdtimas
koronaviruso infekcij a patvirtintas,
stabdoma ugdymo istaigos darbq,
uLdaro patalpas, remiantis NVSC ar
SAM nurodymais.
7. Ugdymo istaiga veikl4 tgsia tik
gavus SAM, NVSC leidim4.

Informuojami ugdytiniq tevai apie
situacij os pasikeitimus (telefonu, el.
paStu ar kt.).
Termometras randasi visuomenes
sveikatos prieZiDros specialistes
kabinete ir bekontakdiai termometrai
randasi visose ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ugdymo grupese.

SUDERINTA
VGK posedyje
2020- 0...-... Nr. -

Atsakingi
darbuotojai

