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INFORMACIJA ĮSTAIGOS VADOVUI
Jeigu COVID-19 liga patvirtinta ugdymo įstaigos mokiniui

Paskirtas ugdymo įstaigos asmuo, atsakingas už COVID-19 ligos valdymą, turi susisiekti su sergančio
mokinio tėvais bei sužinoti visą reikiamą informaciją, priminti apie būtinybę izoliuotis bei sudaryti sąlytį
turėjusių asmenų sąrašą.

Informuokite visus asmenis pagal paskirto ugdymo įstaigos asmens, atsakingo už COVID-19 ligos valdymą,
sudarytą sąrašą, kad jie turi izoliuotis ir kad jiems privalu sulaukti NVSC specialistų skambučio. Nesulaukus
skambučio per 24 val. nurodyti šiems asmenims patiems kreiptis užpildant Sąlytį turėjusių asmenų anketą
adresu https://nvsc.Irv.It/salyti-turejusiu-asmenu-anketa arba skambinant nurodytu telefono numeriu (8 5)
264 9676 (Vilnius) arba (8 46) 452301 (Gargždai).

Sulaukite NVSC specialistų skambučio bei bendradarbiaukite dėl tolimesnių veiksmų. Esant poreikiui, galite
susitarti su NVSC specialistais dėl nuotolinio susitikimo. Nesulaukus skambučio per 24 val., kreipkitės
nurodytu telefono numeriu (8 5) 264 9676 (Vilnius) arba (8 46) 452301 (Gargždai).
Susisiekite su visais įstaigos darbuotojais nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu arba kitomis nuotolinėmis
priemonėms), informuokite apie susidariusią situaciją bei apie tolimesnius veiksmus.
Atlikite dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinimą ugdymo įstaigos
patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo. Patalpas vėdinkite ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius
langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijomis, kurias galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje.

Informuokite darbuotojus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie susidariusią situaciją, atliekamus
ir planuojamus atlikti veiksmus. Nurodykite dėl kylančių klausimų kreiptis į paskirtą ugdymo įstaigos
asmenį, atsakingą už COVID-19 ligos valdymą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Kristiną
Ravickienę (tel. 8 611 58437).

Jei įstaigoje planuojami masiniai renginiai (šventės, koncertai, meninės ir sportinės veiklos užsiėmimai)
pasitarkite su NVSC specialistais ar yra būtinybė juos atšaukti.

Leiskite atnaujinti darbus tik tiems, asmenims, kurių neizoliavo NVSC. Grįžti į ugdymo įstaigą galima ne
anksčiau nei bus įgyvendinti dezinfekcijos darbai.
Į darbą sergantis COVID-19 liga gali grįžti tik po to, kai šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į sergančio
tyrimų rezultatus, nustatys, kad jis pasveiko.

