
BENDROJO UGDYMO 
ĮSTAIGOS VADOVAS

ĮPAREIGOJA ATSAKINGĄ 
UGDYMO ĮSTAIGOJE 

KOMANDĄ IMTIS VEIKSMŲ

Primena 
sergančiajam 

apie saviizoliacijos
būtinybę. 

Neturint galimybės 
izoliuotis būtina

 užpildyti prašymo formą
arba skambina 

tel. 8 612 15092, 
arba informuoja 

el. paštu: budintis@vilnius.lt 

Sudaro sąrašą ugdymo 
įstaigos patalpų, kuriose 

sergantysis lankėsi Ugdymo įstaigos atstovas
užpildo anketą dėl COVID-19 ligos 

atvejo švietimo įstaigoje

Kilus klausimų kreipiasi į
Administracijos direktoriaus patarėją 

Aliną Kovalevskają 
tel. + 370 687 93 719

arba
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėją 

Dianą Petkūnienę 
tel. + 370 686 24 216

Vadovas informuoja info@nvsc.lt ir vilnius@nvsc.lt apie
patvirtintą atveją ir nurodo:

• susirgusio ugdytinio arba darbuotojo vardą, pavardę,
asmens kodą;

• patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką.
Toliau būtina laukti NVSC informacijos ir teikti kitą

informaciją TIK EPIDEMIOLOGUI PAPRAŠIUS.

INFORMUOJA VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJĄ

INFORMUOJA NVSC PER 24 VAL.

Kartu su vadovu 
aptaria ir užsako 

patalpos (-ų) 
dezinfekciją, pagal 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 

administracijos 
pateiktą dezinfekci-

jos užsakymo tvarką

Suderinęs su 
vadovu nuotoliniu 

būdu, 
naudodamasis 

laiško šablonu,
susisiekia su 

visais įstaigos 
darbuotojais ir 

informuoja apie 
situaciją, 

atliekamus ir 
būsimus 

veiksmus, 
asmenis, į kuriuos 
galima kreiptis dėl 

situacijos

Suderinęs su 
vadovu 

nuotoliniu būdu, 
naudodamasis 

laiško šablonu,
susisiekia su 

mokinių tėvais 
(globėjais, 

rūpintojais) ir 
informuoja apie 
visus mokyklos 

atliktus, būsimus 
veiksmus, 
asmenis, į 

kuriuos galima 
kreiptis dėl 
situacijos

Pritarus vadovui ir 
gavęs NVSC 

rekomendacijas 
atšaukia masinius 
renginius ir imasi 

kitų apsaugos 
priemonių ugdymo 

įstaigos 
bendruomenėje  

* Informuojame, kad didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjęs asmuo yra:

• turėjęs tiesioginį sąlytį su COVID-19 atveju iki 2 m. atstumu ilgiau nei 15 min.;
• turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) (pvz. spaudęs ranką);
• turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais (pvz.
sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos COVID-19  atvejo  panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
• buvęs  uždaroje  aplinkoje  (pvz. namuose, klasėje,  posėdžių  salėje ir pan.) su COVID-19 atveju ilgiau nei 15 min.;
• sėdėjęs šalia sergančio COVID-19 atvejo per dvi kėdes (visomis kryptimis).

Kita naudinga informacija:

OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI
INFORMACIJA SĄLYTI SU SERGANČIUOJU TURĖJUSIEMS ASMENIMS
KITA INFORMACIJA 

Sudaro sąrašą 
asmenų, turėjusių 

didelės rizikos sąlytį* 
bei užpildo kitą 

informaciją pateiktą 
Excel lentelėje

Informuoja ugdymo įstaigos bendruomenės narius, 
kad nesulaukus iš NVSC skambučio ar žinutės dėl 

izoliavimosi svarbos ar poreikio nedarbingumui 
gauti, turi pildyti anketą

https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai
https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/salyti-su-serganciuoju-turejusiems-asmenims
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/visuomenei
https://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2020/11/DEZINFEKCIJOS-U%C5%BDSAKYMO-TVARKA-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEqewZBpylT_NOI5iMEBqWq87MjQmqSn3GmjPF5lClf6Le3Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&pli=1
https://vilnius.lt/lt/2020/06/23/informacija-del-salyti-turejusiu-asmenu-izoliavimo/
https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu
https://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2020/11/Excel-aktyvi-lentele-prie-korekciju.xlsx
https://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2020/11/Informacinis-prane%C5%A1imas-Ugdymo-istaigos-bendruomenes-nariams.docx
https://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2020/11/Informacinis-prane%C5%A1imas-Ugsymo-istaigos-Teveliams-Glob%C4%97jams.docx



