
VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAIffMAS
DEL VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRO DARBO KARANTINO METU

2020 m. spalio 28 d. Nr. V -
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu del Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2020 m. spalio 21 d. nutarimo ,,Ddl karantino kai kuriq savivaldybiq teritorijose

paskelbimo" pakeitimo :

1. S u d ar au Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro COVID-I9 situacijq valdymo grupE

(toliau-Grupe):

Vaidmuo grup6je Darbuotojas

1.1. Grupes vadove - atsakinga uZ vis4 veikl4, direktore Natalja Kimso
Tel. Nr. 8 618 57 538

1.2. Grupes nare - atsakinga uL nuotolinio ugdymo

organizavim4, tiksliqjq, gamtos ir technologinio ugdymo

skyriaus vedej a, matematikos vyresn. mokytoj a

Jolanta PaSkevidiene

Tel. Nr. 8 61177 827

1 .3. Grupes nare - atsakinga uZ informacijos vie5inim4 ir
atnaujinim4 VSMC svetain6je, humanitariniq ir socialiniq
mokslq skyriaus vedeja, lenkq kalbos, ekonomikos vyresn.

mokytoja

Jolanta Makovska
Tel. Nr. 8 684 35 960

t.4. Grupes nare - atsakinga uZ komunikacij4, neformaliojo

Svietimo, veiklos stebesenos ir pagalbos skyriaus vedeja,

psichologe, profesinio orientavimo mokytoj a

Birute Kubilinskiene
Tel. Nr. 8 680 53 920

1 .5. Grupes nare - atsakinga uZ, patalpq valymq ir
dezinfekavim4, ugdymo apr[pinimo skyriaus vedeja

Jolita Kubiakovskaja
Tel. Nr. 8 683 86 231

2.Nurodau:
2.1 Grupes susirinkimus organizuoti 1 kart4 per savaitg. VSMC

uZsikretimE COVID-l9 infekcija, susirinkimus organizuoti 1 kart4 per

organizuoj ami nuotoliniu b[du, naudoj ant i5mani4sias technolo gij as.

2. 2. Funkcij as, kuriq galima/tenka atsi sakyti :

2.2.1. i5silavinimo dokumentq buvusierns mokiniams iSdavimas;

2.2.2. archyviniq paLym\ VSMC klientams i5davimas'

nustadius darbuotojo

dien4. Susirinkimai



2.2.3. vadoveliq ir literatfiros informacinio centro-bibliotekos lankytojams iSdavimas ir

graZinimas;

2.2.4. karantino metu nebfltinq prekiq ir paslaugq pirkimai.

3. T v i r t i n u Siuos dokumentus:

3.1. Vilniaus suaugusiqjq mokyrno centro darbo karantino sElygomis plan4 (Priedas Nr. 1);

3.2.Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro veiksmq planqatvejui, jei gimnazijoje bltq nustatytas

COVID-19 virusu uZsikretgs darbuotoias (Priedas Nr. 2).

4.Ip ar e i g o.i u personalo ir dokumentqposkyrio vedej4Ast4 Stanke'vidieng supaZindinti

elektroniniu pa5tu VSMC darbuotojus su Siuo lsakymu.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybei irlar Vilniaus miesto savivaldybei pratgsus karantino

1aik4, lieka galioti visos Sio isakymo nuostatos.

6.P as i I i e k u isakymo vykdymo kontrolg sau.

Direktore Natalja Kimso



Priedas Nr.1

PATVIRTINTA
Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro
direktoriaus2020 m. spalio 28 d.

isakymuNr. V -

VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRO DARBO KARANTINO
SALYGOMTS PLANAS (COVID-l9)

Karantino metu darbas ir ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu btidu

Eil.
Nr.

Priemonds fgyvendinimo
terminas

Atsakingi vykdytojai

1 Darbuotojq, griZusiq ne tik i5 viruso
COVID-l9 paveiktq regionq, bet ir i5

uZsienio, izoliacij os uZtikrinimas.

14 dienq laikotarpiu
(griZus ne tik i5 viruso
COVID-19 paveiktq
regionq, bet ir i5

uZsienio)

Direktore Natalj a Kimso

2. Kreipimasis i Nacionalini visuomenes
sveikatos centr4 del nedarbingumo
suteikimo (nesant galimybes dirbti
nuotoliniu budu).

Nedelsiant (griZus i5

viruso COVID-19
paveiktq regionq ir i5
uZsienio)

Darbuotojai, grilQ iS

viruso COVID-I9
paveiktq regionq ir i5

uZsienio

Saugumo priemoniq VSMC taikymas:
l.Apsiriipinimas dezinfekavimo ir
asmeninemis apsaugos priemonemis, jq
naudojimas ir saugaus atstumo
laikymasis;
2. Planuotq darbo vizitq at5aukimas;
3. Planuotq atostogq atSaukimas;
4. Renginiq at5aukimas;
5. Draudimas organizuoti ir dalyvauti
renginiuose/susitikimuo se.

Ekstremaliosios
situacij o s laikotarpiu

Vykdo visi darbuotojai

4. Saugaus elgesio rekomendacijq
darbuotojams teikimas, darbuotojq
konsultavimas kilus klausimams del
COVID-l9 (telefonu ar kitu nuotoliniu
b[du).

Nuolat Direktore Natalj a Kimso

5. Ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu biidu IKT koordinatoriq
kontaktq skelbimas VSMC tinklapyje

fulllry.vsmq&).

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Skyriaus vedeja Birute
Kubilinskiene

6. Nuolat vie5inama ir atnaujinama
informacija apie COVID-19 ir jo
prevencij4 VSMC internetiniame
puslapyje (wiyw.yquuJ), el. lai5kais.

Ekstremaliosios
situacij o s laikotarpiu

Skyriaus vedej os Jolanta
Makovska, Birute
Kubilinskiene

l. Nuolat vie5inama ir atnaujinama
informacija apie VSMC nuotolini darbq,,

parengiama daZniausiai uZduodamu

Ekstremaliosios
situacij o s laikotarpiu

Skyriaus vedeja Jolanta
Makovska



klausimq (DUK) skiltis VSMC
internetiniame puslapyj e (ryww. vsrnc. lt).

8. Teikiama tik LR Vyriausybes, Vilniaus
miesto savivaldybes patvirtint4
informacij4, remiamasi patikimais
Saltiniais.

Ekstremaliosios
situacij o s laikotarpiu

Direktore Natalj a Kimso

9. Komunikuoja su darbuotojais ir
informuoja apie nuotolinio darbo VSMC
or ganizavimo tvark4, teikia konsultacij as,

aprflpina reikalingomis darbo
priemonemis.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Direktore Natalj a Kimso

10. Susitikimus ir(ar) susirinkimus
organizuoja pasitelkiant konferenciniq
pokalbiq programas.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Direktore Natalj a Kimso
Skyriq vedejai:
Jolanta Pa5kevidiene,

Jolanta Makovska,
Birute Kubilinskiene,
Jolita Kubiakovskaja,
Vyr. finansininke D.
Pirtiniene

11 Nustato dezinfekciniq priemoniq poreiki,
organizuoja jq pirkim4 ir i5davim4
darbuotojams.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Ugdymo aprlpinimo
skyriaus vedeja Jolita
Kubiakovskaja

12. Teikia valymo ir dezinfekavimo
instrukcijas uZ patalpq valym4
atsakingiems asmenims.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Ugdymo aprupinimo
skyriaus vedeja Jolita
Kubiakovskaja

13. Darbo vietq ir bendrojo naudojimo
patalpq pavir5iq valymas dregnuoju btidu
ir dezinfekavimas.

Ne rediau kaip I kart4
per dien4
(ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu)

Techninio personalo
darbuotojai

t4. VSMC patalpose iSkabinami plakatai
apie COVID-19 prevencinius veiksmus
bei apie darbq nuotoliniu b[du karantino
laikotarpiu.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Ugdymo aprflpinimo
skyriaus vedeja Jolita
Kubiakovskaja

15. Pavir5iq, grindq valymas dregnuoju bfldu
uZtikrinamas ne rediau kaip 1 kart4 per
dien4 (naudojant dezinfekcines
priemones).

Ekstremaliosios
situacij o s laikotarpiu

Tech:ninio personalo
darbr.rotojai

16. UZtikrinama, kad VSMC esantys tualetai,
bendro naudojimo stalai, dury rankenos,
laiptq tureklai ir kiti pavir5iai btitq
dezinfekuojami ne rediau kaip 2 kartus
per dien4.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Techninio personalo
darbuotojai

fl, UZtikrinamas patalpq vedinimas ne
rediau kaip 5 kartus oer dienq..

Ekstremaliosios
situacii os laikotarpiu

Visi darbuotojai



18. UZtikrinamas asmens higienos priemoniq
prieinamumas. Prie plautuviq turi btiti
pakankamai skysto muilo arba skysto
antibakterinio muilo, vienkartiniq
rank5luosdiq, dezinfekciniq skysdiq.
Darbuotojai informuojami apie rankq
plovimo svarb4 uZkrediamq ligr+
profilaktikai. Prie plautuviq pakabinti
atmintines ,,Kaip taisyklingai plauti
rankasoo, prie dezinfekciniq skysdiq
stoteliq,,Kaip taisyklingai dezinfekuoti
rankas".

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Techninio personalo
darbuotojai

t9. Rekomenduojama laikytis padidinto
atsargumo, higienos priemoniq
naudojimo reikalavimq, maksimalios
fizines distancijos, kosejimo ir lar
diaudejimo kulturos.
Draudliarra sveikintis spaudZiant rank4,
apkabinant irlar budiuojant kitus.

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Visi darbuotojai



Priedas Nr.2

PATVIRTINTA
Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro
direktoriaus2020 m. spalio 28 d.

isakymu Nr. V -

VILNIAUS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRO
PASIRENGIMO GALIMAM UZSMNNTIMO VIRUSU COVID.19 ATVEJUI

PRIEMONIU IR VEIKSMU, PATVTRTINUS UzSIXnBTIMO VIRUSU COVID-l9
ATVEJI VSMC, PLANAS

Eit.
Nr.

Priemon6s Elgesys Atsakingi
vykdvtoiai

1. Sudaryta COVID-I 9 situacijq
valdymo grupe.

Numatyta grupes susirinkimus organizuoti
1 kartq per savaitE. VSMC, nustadius

darbuotojo uZsikretim4 koronaviruso

infekcija, susirinkimus numatyta

organizuoti 1 kart4per dien4.

Susirinkimai organizuojami nuotoliniu
b[du, naudoj ant i5mani4sias technologij as.

COVID-I9
situacijq
valdymo
grupe

) VEIKSMU PLANAS:

2.1. KAI SIMPTOMAI
NEPASIREISTN,
(ei darbuotojas lankesi

paveiktose teritorijose, turejo
sqlyti su i5 paveiktq teritorijq
griZusiais/ atvykstandiais

asmenimis arba bendravo su

Zmogumi, kuriam buvo

itariama arba patvirtinta

koronaviruso infekcija, tadiau
j am simptomai nepasireiSke).

Darbuotoj as, saviizoliacij os laikotarpiui ( 1 4

dienq nuo paskutines buvimo viruso
paveiktoje teritorijoje dienos), suderings su

VSMC direktoriumi (nuotoliniu btdu), gali

dirbti nuotoliniu btdu arba skambinti

Seimos gydytojui del nedarbingumo

paZymejimo i5davimo arba pasiimti

kasmetines arba neapmokamas atostogas

saviizoliacij os laikotarpiu.

Visi
darbuotojai

)) KAI SIMPTOMAI
PASIREISKE

CIei darbuotojas lankesi

paveiktose teritorijose, turejo
s4lyti su i5 paveiktq teritorijq
griZusiais/ atvykstandiais

asmenimis arba bendravo su

Zmogumi, kuriam buvo

itariama arba patvirtinta
koronaviruso infekcija ir jam
pasirei5ke simptomai).

Darbuotojas apie pasirei5kusius

koronaviruso simptomus informuoja
trumpuoju numeriu 1808 ir vykdo
specialistq nurodymus. Po to darbuotojus

informuoja kuruojanti skyriaus vedej4, o
skyriaus vedejas - COVID-l9 situacijq
grupes vadovg, direktorg Natalj4 Kimso tel.
+370 618 57 538.

Visi
darbuotojai,
grupes
vadovas



3. covlD-lg SITUACIJU VALDYMO GRUPES VADOVO VEIKSMA, JEI:

3.1. Simptomai pasirei5ke
darbuotojui esant namuose:

Informuoja Nacionalini visuomenes

sveikatos centr4 (toliau - NVSC) ir toliau
vykdo jq nurodymus (tel. + 370 618 79984

arba+370 616 94562):

1. Nurodo uZ komunikacij4 atsakingam
grupes nariui surinkti informacij4, su

kokiais darbuotojais kontaktavo asmuo,

kuriam pasirei5ke simptomai, informuoti
kontaktavusius darbuotojus savaranki5kai

susisiekti su NVSC ir izoliuotis namuose.

2. Nurodo uZ patalpq valym4 atsakingam

asmeniui papildomai i5valyti ir i5vedinti bei

dezinfekuoti patalpas, jeigu prie5 tai dirbo
ar lankesi darbuotoj as.

Direktore
Natalja
Kimso

3.2. Simptomai pasireiSke
darbuotojui esant darbe:

1. Skambina trumpuoju numeriu 1808 ir
vykdo specialistq nurodymus.

2. Nurodo kuruojandiam skyriaus vedejui ar

kitam atsakingam asmeniui uZtikdnti, kad

galimai uZsikretgs darbuotoj as:

2.1. laikytqsi 2 metrq atstumu nuo kitq
VSMC darbuotojq, tuo metu esandiq darbo

vietoje;

2.2. izoliuotqsi artimiausioje nuo jo darbo

vietos tinkamoje patalpoje, nevaik5diotq po

VSMC patalpas, lauktq greitosios

medicinos pagalbos;

2.3. uZsidetq medicining kaukg.

3. Informuoja NVSC (tel. +370 618 79984

arba +370 616 94562) ir vykdo jt+

nurodymus.

4. Nedelsiant prane5a tZ, patalpq valym4
atsakingam asmeniui kreiptis i UAB
,,Grinda" ar kitas Sias paslaugas teikiandias

imones del pastato dezinfekavimo.

5. Informuoja visus tuo metu esandius

darbuotojus papildomai pasirtipinti asmens

higiena (plauti rankas vandeniu ir muilu
maZiausiai 20 sekundZiq, dezinfekuoti
rankas).

6. Nurodo darbuotojams nepalikti VSMC
teritorijos be NVSC ar Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos

ministerijos (toliau - SAM) nurodymo.

7. Jei darbuotojo uZsikretimas koronaviruso

infekcija patvirtintas, stabdo VSMC

Direktore
Natalja
Kimso



tiesiogini darbq, u1daro patalpas, remiantis
NVSC ar SAM nurodymais.

8. VSMC tgsia tiesioging veikl4 tik gavus

SAM, NVSC leidim4.
9. {pareigoja uZ komunikacij4 atsaking4

kriziniq situacijq grupes nari informuoti
darbuotojus apie situacijos pasikeitimus
(telefonu, el. paitu ar kt.).


