KAUNO „PAPARČIO“PRADINĖ MOKYKLA

VEIKSMŲ TVARKA ATSIRADUS COVID-19 ATVEJUI
INFORMAVIMAS:
• Mokiniui įtarus ar susirgus COVID-19 liga, jo tėvai skubiai informuoja mokyklos
administraciją ar klasės vadovą.
• Atsiradus atvejui mokykloje, kai mokiniui ar darbuotojui patvirtinta COVID-19 liga,
administracija nedelsdama susisiekia su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (tel. +370 5
2649676) ir vykdo sveikatos specialistų nurodymus/rekomendacijas.
• Nedelsiant informuojama savivaldybė (Administracijos direktoriaus patarėjas arba Bendrojo
ugdymo skyriaus vedėjas) ir aptariami visi veiksmai.
• Pranešama bendruomenei, mokinių tėvams apie atvejį: informaciją teikia ne pavieniam mokytojui,
o mokyklos administracija, oficialiai, per elektroninį dienyną, kiek įmanoma greičiau. Pranešimo
tekstas suderinamas su steigėju.
• Nuolat komunikuojama su mokinių tėvais, bendruomene, keičiantis situacijai jie informuojami
apie aktualią informaciją.
SPRENDIMAI:
• Sveikatos specialistai, įvertinę galimas rizikas, sprendžia dėl asmenų izoliacijos bei kontaktinio
mokymo nutraukimo asmenų grupėms.
• Jei asmuo sužino, kad turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, jis privalo izoliuotis
nedelsiant, nelaukdamas atskirų nurodymų.
• Jei su asmeniu, kuris serga COVID-19, gyvenantis mokinys (net ir nejaučiantis jokių simptomų)
neturi galimybės gyventi atskirai, jis lieka gyventi kartu su sergančiuoju bei lieka saviizoliacijoje.
• Jeigu ugdymo įstaigoje yra nustatytas COVID-19 atvejis, būtina dezinfekuoti patalpas.
Dezinfekuojama klasė ir bendrojo naudojimo patalpos (tualetai, koridoriai, valgykla). Šie veiksmai
suderinami su sveikatos specialistais. Patalpų valymas turi būti atliekamas pagal Sveikatos
apsaugos ministerijos rekomendacijas https://bit.ly/3lUFOi6 . Kauno savivaldybės pavaldumo
ugdymo įstaigas dezinfekuos paslaugas teikianti įmonė.
UGDYMO PROCESAS:
• Jei izoliuotis turi viena klasė/srautas mokiniams rekomenduojama organizuoti nuotolinį mokymą
14 d. laikotarpiu (arba kitu Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru nurodytu terminu).
• Jei izoliuotis turi pavieniai mokiniai, jiems turi būti sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai,
užduotys mokiniams pateikiamos elektroninio dienyno pagalba, turi būti sudaromos sąlygos
konsultuotis su mokytojais dėl naujų mokymosi temų bei paskirtų užduočių.
• Mokymosi medžiagą rekomenduojama talpinti ir pateikti mokiniams mokyklos naudojamų
platformų, elektroninio dienyno pagalba, maksimaliai išnaudojant visas galimybes.
• Jei izoliuojasi pavieniai ar grupė mokytojų , jei leidžia sveikata, pamokas veda nuotoliniu būdu.
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ADMINISTRAVIMAS:
• Kadangi teisės aktai nereglamentuoja sutartinio žymėjimo elektroniniame dienyne, mokiniai,
esantys izoliacijoje ir besimokantys savarankiškai, įforminami direktoriaus įsakymu, kad būtų
pateisintas pamokų nelankymas.
• Mokinys į ugdymo įstaigą gali grįžti tada, kai sergantis artimasis ar jis pats yra pasveikęs, būtina
sąlyga – du kartus atlikti testai patvirtino neigiamą atsakymą.
• Svarbu stebėti mokinių sveikatą, pasitelkti pagalbai sveikatos priežiūros specialistą, esant reikalui
bendradarbiauti su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru.
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-d ...

