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l. Sudaryta COVID-l9
situacijq valdymo grupe.

Numatyta grupes susirinkimus organizuoti

I kartqper savaitg.

{staigoje nustadius darbuotojo uZsikretim4
koronaviruso infekcija, susirinkimus
numatyta organizuoti 1 kart4 per dienq
(susirinkimas gali buti organizuojamas
nuotoliniu b[du, naudojant i5mani4sias
technologijas).

COVID-19
situacijq
valdymo
grupe

) VEIKSMS PLANAS:
2.1. KAI SIMPTOMAI

NEPASTRETSKE cei
darbuotojas lankesi
paveiktose teritorijose,
turejo s4lyti su i5 paveiktq
teritorijq grlZusiais I
atvykstandiais asmenimis
arba bendravo su Zmogumi,
kuriam buvo itariama arba
patvirtinta koronaviruso
infekcija, tadiau jam
simotomai neoasireiSke).

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarprur
(14 dienq nuo paskutines buvimo viruso
paveiktoje teritorijoje dienos), suderings su

ugdymo istaigos vadovu (nuotoliniu b[du),
gali dirbti nuotoliniu bridu arba skambinti
Seimos gydytojui ddl nedarbingumo
paLymejimo i5davimo arba pasiimti
kasmetines arba neapmokamas atostogas
saviizoliacij os laikotarpiu.

Visi
darbuotojai

)) KAI SIMPTOMAI
PASTRETSKE cei
darbuotojas turejo s4lyti su

iS paveiktq teritorijq
griZusiais / atvykstandiais
asmenimis arba bendravo su

Zmogumi, kuriam buvo

itariama arba patvirtinta
koronaviruso infekcija ir
iam pasireiSke simptomai).

Darbuotojas apie pasireiSkusius

koronaviruso simptomus informuoja
tiesiogini vadov4 ar kitq atsaking4 asmeni.
Tiesioginis vadovas ar kitas atsakingas
asmuo informuoja kriziniq situacijq
valdymo grupes vadov4 Auira
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Visi
darbuotojai,
grupes
vadovas

3. Kriziniq situacijq valdymo
grupds vadovo veiksmai,
iei:

3.1. Simptomai
nasirei5ke darbuotoiui

Informuoja NVSC ir toliau vykdo jq
mrodvmus

Darbuotoiai



esant namuose: (tel. + 370 618 19984 arba +370 616
9456D.

1. Nurodo uZ komunikacij4 atsakingam
grupes nariui informuoti darbuotojus,
kontaktavusius su uZsikretusiu asmeniu
savaranki5kai susisiekti su NVSC ir
izoliuotis namuose.

2. Nurodo ul.patalpq valym4 atsakingam
asmeniui papildomai iSvalyti ir iSvddinti
bei dezinfekuoti patalpas, kuriose prieS tai
dirbo ar lankesi darbuotoias.

3.2. Simptomai
pasireiSke darbuotojui
esant darbe:

1. Skambina trumpuoju numeriu 1808 ir
vykdo specialistq nurodymus,
2. Nurodo tiesioginiam vadovui ar kitam
atsakingam asmeniui uztikrinti, kad
galimai uZsikretgs darbuotoj as :

2.L laikytqsi 2 metrq atstumu nuo kitq
ugdymo istaigos darbuotojq;
2.2. izoliuotqsi artimiausioje nuo jo darbo
vietos tinkamoje patalpoje, nevaik5diotq po
ugdymo istaig4, lauktq greitosios
medicinos pagalbos;
2.3. ulsiddtq medicining kaukg.
3. Informuoja NVSC (tel. +370 618 79984
arba +370 616 94562) ir vykdo j,+
nurodymus.
4. Nedelsiant ipareigoja uZ patalpq valym4
atsaking4 asmeni papildomai iSvedinti,
'i5valyti bei dezinfekuoti ugdymo istaigos
patalpas (valytojas privalo naudoti AAP -
respiratoriq, akinius, vienkartines pir5tines,
darbo kostium4).
5. Informuoja visus darbuotojus
papildomai pasirlpinti asmens higiena
(plauti rankas vandeniu ir muilu maZiausiai
20 sekundZiq, dezinfekuoti rankas).

6. Nurodo darbuotojams nepalikti ugdymo

istaigos teritorijos be NVSC ar Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos

ministerijos (toliau - SAM) nurodymo.
7. Jei darbuotojo uZsikretimas
koronaviruso infekcija patvirtintas, stabdo

ugdymo istaigos darb4, uLdaro patalpas,

remiantis NVSC ar SAM nurodymais.
8. Ugdymo istaiga veiklq tgsia tik gavus

SAM, NVSC leidim4.

fpareigoja uL, komunikacij4 atsaking4

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

Darbuotoiai


