PATVIRTINTA
Alytaus muzikos mokyklos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. V-59
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2
dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V – 2546 „Dėl neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
2020 m. lapkričio 10 d. aplinkraščiu Nr. SR – 5150 „Dėl švietimo veiklų karantino laikotarpiu“, ,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. V-2862 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir
savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
gruodžio 8 d. sprendimu Nr. V-2859 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo
Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio
mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“.
I. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PRIEŠ COVID - 19 ĮGYVENDINIMAS
1. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigos:
1.1. aprūpinti Alytaus muzikos mokykloje esančias klases ir kitas patalpas dezinfekavimo ir
higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais rankšluosčiais, rankų dezinfekavimo
priemonėmis);
1.2. užtikrinti asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą visoje
Muzikos mokykloje (prie centrinio įėjimo rūbinėje, tualetuose, klasėse);
1.3. užtikrinti nuolatinį Muzikos mokykloje esančių bendrų (salės, koridorių, laiptinės ir tualetų)
patalpų dezinfekavimą darbo metu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
1.4. užtikrinti, kad valytojos (ne mažiau kaip 2 kartus per dieną) dezinfekuotų durų rankenas,
durų rėmus, laiptinės turėklus, elektros jungiklius;
1.5. kontroliuoti maksimalų pašalinių asmenų patekimą į mokyklą ribojimą, išskyrus atvejus, kai
jie teikia paslaugas;
1.6. pateikti informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams, darbuotojams bei prie
įėjimo į mokyklą paskelbti apie: asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketą ir kt.); nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; draudimą į švietimo įstaigą atvykti
asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo
takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
1.7. sudaryti sąlygas darbuotojams ar tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas
ugdymo įstaigoje, matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į mokyklą (prie įėjimo,
pasitelkiant aptarnaujantį personalą);

1.8. užtikrinti kitą aplinkos valymą Muzikos mokykloje, atitinkantį Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327
%20(1).pdf);
1.9. įvykus Muzikos mokykloje COVID-19 atvejui su darbuotoju priminti apie saviizoliacijos
būtinybę. Neturint galimybės izoliuotis susirgusiam darbuotojui būtina skambinti tel.
Nr. (+370 620) 24 026 ir (+370 693) 55 005;
1.10. sudaryti sąrašą asmenų, turėjusių didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju ir šią informaciją
pateikia NVSC;
1.11. sudaryti sąrašą įstaigos patalpų, kuriose sergantysis lankėsi;
1.12. kartu su vadovu aptaria ir atlieka patalpos (-ų) dezinfekciją. Esant reikalui, kreipiasi į
licenzijuotą įmonę, dėl dezinfekcijos atlikimo;
1.13. suderinus su vadovu, nuotoliniu būdu per WhatsApp programėlę, naudodamasis 1 priedu,
susisiekia su visais įstaigos darbuotojais.
2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigos:
2.1. pagal priskirtus jų pavaldumui skyrius, pamokų metu tikrinti vykdomą ugdymo procesą
nuotoliniu būdu;
2.2. pasirūpinti, kad klasės mokinių tėvų susirinkimai būtų organizuojami nuotoliniu būdu;
2.3. užtikrinti, kad pirmą pusmetį klasės mokinių koncertai vyktų internetinėje erdvėje.
3. Darbuotojai ir mokytojai
3.1. užtikrina klasių ir kabinetų vėdinimą, ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (padarydami
skersvėjį);
3.2. privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo;
3.3. atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokytojai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese
dalyvauja nuotoliniu būdu;
3.4. Muzikos mokyklos patalpose privalo dirbti tik darbuotojai ir mokytojai, neturintys ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų ir mokytojų sveikata nuolat stebima;
3.5. Muzikos mokyklos darbuotojai, tarp jų ir mokytojai, bendrose uždarose erdvėse (pvz.,
koridoriuose) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, veido kaukes, respiratorius
ar kitas apsaugos priemones ir laikytis 2 m atstumo;
3.6. Muzikos mokyklos darbuotojai ir mokytojai specialiame stende prie įėjimo supažindinami,
kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų;
3.7. Muzikos mokykloje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
4. Tėvai ir svečiai:
4.1. visiems svečiams atėjusiems į muzikos mokyklą privaloma laikytis rankų higienos, kosėjimo
bei čiaudėjimo etiketo;
4.2. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems bei kartu su jais gyvenantiems asmenims
privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
4.3. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) požymiai.
5. Muzikos mokyklos administracijos veiksmai įvykus COID-19 atvejui;
5.1. darbuotojas, kuriam pasireiškia karščiavimas 37,3 °C ir daugiau ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi apie tai turi

pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkiui, nedelsiant privalo apleisti Muzikos mokyklos patalpas ir
susisiekti su savo šeimos gydytoju;
5.2. jei mokykla gauna pranešimą iš Nacionalinį visuomenės sveikatos centro ar padalinio
savivaldybėje apie mokiniui ar darbuotojui nustatytą infekciją, bendradarbiauja su savivaldybe ir vykdo
NVSC specialistų rekomendacijas;
5.3. dėl mokyklos ar dalies mokyklos uždarymo įvykus COVID-19 atvejui, sprendimus priima
miesto savivaldybės direktorius savo įsakymu. Nutraukus kontaktinį mokymą, toliau jis vyksta
nuotoliniu būdu, kol NVSC leidžia grįžti prie įprasto darbo mokykloje.
II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Muzikos mokyklos darbuotojai ir mokytojai laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir kitų teisės
aktų.
2. Alytaus muzikos mokyklos darbuotojai, mokytojai ir tretieji asmenys, nesilaikantys Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo sprendimų ir kitų teisės aktų, į Muzikos mokyklos patalpas neįleidžiami.
_______________

