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O GIRAITE"

DARBO KARANTINO SALYGOMIS PLANAS

Vilniaus savivaldybes Grigi5kiq lop5elio-darlelio ,,Lokiuko giraite" darbo karantino

s4lygomis planas (toliau Planas) parengtas vadovaujantis Vilniaus savivaldybes Grigi5kiq lop5elio-

darLeho,,Lokiuko girafte" ekstremaliqjq situacijos valdymo planu, patvirtintu direktoriaus 2020 m.

sausio 23 d. isakymu Nr. V-9.1, Vilniaus miesto savivaldybes mero 2020 m. kovo 20 d. potvarkiu

Nr. 22-68120 ,,Del savivaldybes pavaldZiq istaigq darbo karantino metu", mokyklos direktoriaus

isakymais 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-21 ,,Del mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq darbo

organizavimo nuotoliniu b[du", 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-23 ,,Del darbo organizavimo

virtualiuoju b[du", 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-24 ,,Del VDM mokytojq (specialistq) ir pavaduotojq

ugdymui, direktoriaus pavaduotojo tikio reikalams, sekretores, buhalteres, IT specialisto darbo

organizavimo nuotoliniu b[du", 2020 m. kovo 13 d. Nr. P-25 ,,Del mokytojq padejejq ir techninio

personalo darbo or ganizavimo karantino metu".

1. Mokyklos darbuotojai i5leidZiami dirbti nuotoliniu budu nurodytu adresu. Tiems,

kas neturi s4lygrl arba galimybes dirbti nuotoliniu bridu leidZiama dirbti mokykloje.

2. Mokykloje grieZtai draudZiami darbuotojq susibUrimai, seminarai ir kitos veiklos,

kuriose dalyvauja daugiau negu 5 Zmonds.

3. Darbuotojai privalo laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metry atstumas ir

trumpesnis nei 15 min. kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos

Gankq higiena, kosej imo, diaudej imo etiketas).

4. Aptarnaujandio personalo darbuotojai, i5skyrus sargus ir kiemsargi dirba maZesniu

darbo krUviu - pasikeidiant pagal patvirtint4 grafikq. Aptarnaujantis personalas dirba vietoje pagal

poreiki ir neturi tarpusavyje kontakto. Pasikeisdami sargai atlieka iprastines funkcijas, valytoja ir

mokytojq padejejos dezinfekuoj a, valo, Svarina patalpas, savo darbo priemones, tvarko edukacines

erdves. Mokykloje dirba tiek personalo, kiek yra btrtina uZtikrinti neatiddliotinq veiksmq

vykdym4. Aptarnaujantis personalas, kuris t4 dien4 nedirba, grieltai lieka namuose - nurodytu

adresu.



5. I5 administracijos pagal sudaryt4 grafikq dirba bent vienas asmuo, kurio funkcija

sekti aktualias naujienas, atsakineti I el. laiSkus, teikti naujausi4 informacij4 visiems darbuotojams.

6. Asmenys , kuriq krtvis padidejgs del viruso bei karantino priemoniq, privalo:

6.1. Koncentruotis i tai, kas svarbiausia;

6.2. Deleguoti kitiems tai, ko nespeja;

6.3. Pasitelkti pagalbq i5 ten, kur ji tik gali ateiti;

6.4. NeuZmirSti dirbti sistemi5kai ir apie veiksmus informuoti direktoriq;

6.5. Tausoti save - pasistengti rasti laiko pailsejimui, neuZmir5ti visq higienos bei

fizinio atstumo pri emoniq ;

6.6. Kiek imanoma rengti susitikimus nuotoliniu b[du, vengti tiesioginio kontakto;

6.7. Susirgus vienam i5 komandos, ji pavaduoti;

6.8. Komandos narius suskirstyti taip, kad neuZsikrestq visi.

7. Darbuotojai, kurie griZo i5 uZsienio, turdjo kontakt4 su i5 uZsienio griZusiu

asmeniu ar kontaktayo su COVID-19 nebiotoju privalo laikytis saviizoliacijos su visa 5eima,

t.y.14 dienrl likti namuose, kilus itarimams ddl susirgimo kreiptis tel. 1808.


