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Eil.
Nr.

Priemonės

Elgesys

Du kartus per savaitę COVIDsituacijų valdymo grupę daro
susirinkimus nuotoliniu būdu.
Nuolatos bendradarbiauja su
įstaigos darbuotojais, juos
konsultuoja.
VEIKSMŲ PLANAS
Darbuotojas nedelsiant informuoja
KAI SIMPTOMAI
įstaigos vadovą nuotoliniu būdu ir
NEPASIREIŠKIA (jeigu
14 dienų (nuo paskutinės buvimo
darbuotojas lankėsi viruso
viruso paveiktoje šalyje dienos)
paveiktose šalyse arba turėjo
būna savi izoliacijoje. Darbuotojas
sąlytį su iš paveiktų šalių
su vadovu aptaria galimybę dirbti
grįžusiais/grįžtančiais
iš namų, su darbuotojo sutikimu
asmenimis arba
pasiimti neapmokamas arba
bendravo/turėjo kontaktą su
apmokamas atostogas, arba
galimai sergančiu
koronavirusu infekcija, tačiau darbuotojas pasiskambina šeimos
gydytojui dėl nedarbingumo
darbuotojas simptomų jokių
pažymėjimo išdavimo.
nejaučia
Darbuotojas nuolat kontaktuoja su
įstaigos vadovu, esant situacijos
pasikeitimams nedelsiant
informuoja vadovą,
Darbuotojas nedelsiant informuoja
KAI SIMPTOMAI
NVSC ir vykdo jų nurodymus.
PASIREIŠKIA (jeigu
Nedelsiant informuoja įstaigos
darbuotojas lankėsi viruso
vadovą ir COVID-19 situacijų
paveiktose šalyse arba turėjo
valdymo grupės pirmininkę
sąlytį su iš paveiktų šalių
Česlavą Jankovska tel. nr.: 8675
grįžusiais/grįžtančiais
22013.
asmenimis arba
bendravo/turėjo kontaktą su
galimai sergančiu
koronavirusu infekcija ir
jaučiu koronaviruso
simptomus, tokios kaip:
karščiavimas, kosulys, dusulys
ir kiti kvėpavimo sutrikimai,
raumenų skausmai ir nuovargis
COVID-19 situacijų valdymo grupės veiksmai, jeigu:
Informuoja NVSC ir toliau vykdo
Jeigu simptomai pasireiškė
jų nurodymus (tel. +370 618
darbuotojui esant namuose:
79984 ir +370 616 94562)
Sudaryta COVID- situacijų
valdymo grupė

Atsakingi
Asmenys
COVID- situacijų
valdymo grupė

Visi įstaigos
darbuotojai

Visi įstaigos
darbuotojai

COVID-19
situacijų valdymo
grupė

Jeigu simptomai pasireiškė
darbuotojui esant darbe:

Surenka informaciją su kokiais
darbuotojais užsikrėtęs
darbuotojas turėjo kontaktą,
kuriose įstaigos vietose jis lankėsi.
Visiems darbuotojams, kurie
kontaktavo su užsikrėtusiu
darbuotoju, liepiama
savarankiškai susisiekti su NVSC
ir saviizoliuoti 14 kalendorinių
dienų ir nuolatos palaikyti ryšį su
COVID-19 situacijų valdymo
grupės nariais.
Nurodoma nedelsiant dezinfekuoti
užterštas patalpas (grupes)/
teritorijas /įrangą.
Nedelsiant skambina trumpuoju
numeriu 1808 ir vykdo specialistų
duotus nurodymus.
Situacijų valdymo grupės
pirmininkė galimai koronavirusu
užsikrėtusiam darbuotojui nurodo:
1. užsidėti medicininę kaukę;
2. nuo kitų darbuotojų laikytųsi ne
mažesnio nei dviejų metru
atstumo;
3. kuo greičiau izoliuotųsi
patalpoje, kur nėra kitų žmonių ir
ramiai lauktų greitosios medicinos
pagalbos.
Informuoja NVSC ir toliau vykdo
jų nurodymus (tel. +370 618
79984 ir +370 616 94562).
Nurodoma nedelsiant išvėdinti,
dezinfekuoti užterštas patalpas
(grupes)/ teritorijas /įrangą
(valytojas naudoja apsaugos
priemones: kaukę, vienkartines
pirštines, akinius ir kt.).
Informuoja visus darbuotojus
dezinfekuoti rankas, dažnai plauti
jas muilu, laikytis atstumo vienas
su kitu, nesiburti į grupes, vėdinti
patalpas kuriose dirba ir
nepanikuoti.
Nurodo darbuotojams nepalikti
darbo vietų be NVSC nurodymų.
Jeigu galimai užsikrėtusiojo
koronavirusu infekcija atliktas
tyrimas teigiamas, stabdomas
įstaigos darbas, vadovaujantis
NVSC nurodymais.
Kontaktą su užsikrėtusiu turėję
asmenys, laikosi saviizoliacijos ir
bendrauja su NVSC ir situacijų

COVID-19
situacijų valdymo
grupė

valdymo grupės nariais ir/ar
vadovu.
Darbuotojai nuolatos nuotoliniu
būdu bendrauja su situacijų
valdymo grupės nariais. Laiku
darbuotojams pateikiama
informacija apie pasikeitusią
situaciją.
Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik
gavę NVSC, SAM nurodymus.

