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1. Koronaviruso profilaktikos tvarka parengta siekiant išvengti virusinių infekcijų 

Alytaus jaunimo centre, atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 ligos protrūkis tęsiasi ir pasiekė Europą. 

2. Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikoje paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija, Alytaus jaunimo centro vadovai darbuotojus ir besimokančiuosius 

supažindina su Valstybės ekstremalių situacijų valdymo centro bei Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

rekomendacijomis.  

3. Tvarkoje pateikiamos rekomendacijos dirbantiems ir besimokantiems Alytaus 

jaunimo centre, taip pat   turėjusiems sąlytį su COVID-19 užsikrėtusiais asmenimis ar grįžusiais iš 

viruso paveiktų teritorijų. 

4. Darbuotojai ir ugdytiniai,  atvykę/grįžę iš Kinijos, Šiaurės Italijos (Lombardijos, 

Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), o pasikeitus situacijai ir iš kitų viruso paveiktų 

teritorijų,  per 14 dienų privalo kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (tel. +370 618 79984, +370 616 94562 visą parą) ir pateikti savo kontaktinius 

duomenis. 

5. Alytaus jaunimo centre dirbantys asmenys (administracija, mokytojai, aptarnaujantis 

personalas),  turėję sąlytį su COVID-19 užsikrėtusiais armenimis ar grįžusiais iš viruso paveiktų 

teritorijų per 14 dienų privalo prašyti darbdavio suteikti galimybę dirbti iš namų. Nesant tokiai 

galimybei, turi kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir nustatyta tvarka gauti nedarbingumo 

pažymėjimą sveikatos stebėjimo laikotarpiui, taip pat informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos 

centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei likti namuose ir stebėti savo sveikatos būklę.  

6. Vadovaujantis Valstybės ekstremalių situacijų valdymo centro rekomendacijomis, 

kilus ekstremalesnei situacijai,  rekomenduojama neorganizuoti renginių ar nesilankyti masinių 

susibūrimų vietose. Taip pat nevykti į komandiruotes bei nedalyvauti su ugdytiniais konkursuose, 

festivaliuose ir kituose renginiuose.   

  7. Alytaus jaunimo centro darbuotojų atsakomybė: 

7.1. direktoriaus pavaduotojas ūkiui:  

   7.1.1. aprūpina įstaigą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais 

rankšluosčiais) ir atsako už jų nuolatinį papildymą; 

7.1.2. užtikrina asmens higienos priemonių prieinamumą visai įstaigos bendruomene 

(tualetuose ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai); 

7.1.3. užtikrina visų įstaigos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) 

valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną; 

7.1.4. užtikrina rankų dezinfekavimo priemonių prieinamumą prie įėjimų į tualetų 

patalpas, sales, drabužines, koridoriuose; 

7.1.5. užtikrina įstaigos patalpose esančių tualetų ir jų durų rankenų dezinfekavimą ne 

rečiau kaip 5 kartus per dieną; 

7.1.6. užtikrina informacinių plakatų apie asmens ir patalpų higienos priemones 

viešinimą ugdymo patalpose, tualetuose – prausyklose. 

 7.2. metodinio darbo vadovas: 



 
 

  7.2.1. užtikrina informacijos apie koronaviruso profilaktikos viešinimą Alytaus jaunimo 

centro bendruomenėje;  

  7.2.2. informuoja bendruomenę apie nespecifines profilaktikos priemones – higieną, 

apsauginių kaukių dėvėjimą (tik asmenims, užsikrėtusiems virusu). 

 7.3. mokytojai: 

7.3.1. užtikrina reguliarų užsiėmimų patalpų vėdinimą prieš užsiėmimus ir po 

kiekvieno 

užsiėmimo plačiai atveriant langus arba duris nesant ugdytinių patalpose; 

  7.3.2. užtikrina ugdytinių informavimą apie asmens higienos priemonių praktinį 

taikymą ne rečiau kaip kartą per dieną; 

  7.3.3. užtikrina ugdytinių, grįžusių iš koronaviruso paveiktų regionų, tėvų 

supažindinimą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, 

nurodant jiems likti namuose 14 dienų; 

   7.3.4. užtikrina skubų informacijos pateikimą Alytaus jaunimo centro administracijai 

apie ugdytinius arba jų tėvus, grįžusius iš koronaviruso paveiktų regionų ar kontaktavusius su 

tokiais asmenimis. Alytaus jaunimo centro vadovai savo ruožtu informuoja Alytaus miesto 

savivaldybės gydytoją ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyrių. 

 7.3.5. ekstremalios situacijos laikotarpiu vykdami su ugdytiniais į konkursus, 

festivalius ir kitus renginius, užtikrina, kad  ugdytiniai  turėtų tėvų pasirašytus sutikimus dėl vaikų 

dalyvavimo masiniame renginyje (priedas). 
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SUTIKIMAS 

 

2020-     -  

Alytus 

 

 

             Aš,_____________________________________, sutinku, kad mano (sūnus, dukra) 

_______________________________________, esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 viruso 

šalyje, dalyvautų masiniame renginyje_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   ___________________                      _________________ 
                                                                                                   (parašas)                                                   (vardas, pavardė) 

 

 

 


