
UGDYMO ORGANIZAVIMAS KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS MUZIKOS 

SKYRIUJE NUO 2020 M. GEGUŽĖS 21 D. 

1. Vaikai į gimnaziją priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai 

deklaraciją. 

2. Į mokykla priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. 

3. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo: 

 dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones); 

 įėję į mokyklą dezinfekuoti rankas; 

4. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, 

ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), prašome vaiko į mokyklą neleisti. 

5. Atėjus į gimnaziją, mokyklos budėtojas matuoja vaiko kūno temperatūrą nuotoliniu 

termometru. 

6. Vaikui sunegalavus, dalyko mokytojas įvertinęs vaiko būklę, skubiai informuoja vaiko tėvus. 

Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka mokytojo kabinete, vengiant kontakto su aplinkiniais 

asmenimis. 

7. Nuo 2020 gegužės 21 d. gimnazija pasirengusi įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas: 

 šalia įėjimų į mokyklą sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai, gerai matomoje 

vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės; 

 šalia įėjimų į mokyklą pakabinta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę 

(rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

 tualetuose sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

dezinfekcinio skysčio); 

 patalpos vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

 patalpos valomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

8. Muzikos skyriaus darbuotojai privalo: 



 pateikti deklaraciją; 

 kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą; 

 mokykloje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; 

 dezinfekuoti muzikos instrumentus ir liečiamus paviršius po kiekvieno užsiėmimo; 

 laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo nuo mokinio ir kolegų; 

 pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo darbo. 


