PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Slengių mokyklosdaugiafunkcio centro direktoriaus
2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V1-112
KLAIPĖDOS R. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) darbo
organizavimo vykdant vaikų priežiūrą Karantino sąlygomis, esant potencialiai užsikrėtimo
koronavirusu (Covid-19) rizikai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas. Tvarkos aprašas nustato Mokyklos
darbo organizavimo ir bendruomenės veiksmų tvarką, saugos ir sveikatos reikalavimus.
2. Aprašas nustato įstaigos veiksmus esant ekstremaliai situacijai valstybės lygiu.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis:
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje
gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“;
3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. V-977 „Dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigoje“;
3.4. Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų
dezinfekcijai (kai galimas užsiteršimas SARS-COV-2-VIRUSU. Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerija;
3.5. Rekomendacijos dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo. Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM);
3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“;
3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2544 „Dėl pradinio
ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
II SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po
pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje
pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui)
priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją); koreguojamas švietimo įstaigos pertraukų laikas
(1 priedas).
5. Išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.
6. Sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas, siekiant sumažinti mokinių
skaičių valgykloje, maksimaliai išnaudotas klasės izoliacijos principo taikymas, kaimyninių klasių,
besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimo vienu metu galimybės pagal iš anksto parengtą

grafiką (2 priedas). Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti
organizuojamas. Po kiekvienos klasės valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.
7. Mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų
klasių (grupių, srauto) mokiniai.
8. Rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti
dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi
būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.
9. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama
tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos būtų išvėdinamos ir nuvalomi
dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
10. Uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro
atstumas.
11. Prie įėjimo į švietimo įstaigą pateikiama informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams,
rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims:
11.1. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
11.2. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
11.3. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
12. Stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė:
12.1. sudarytos sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s)
kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;
12.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai,
rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;
12.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
12.4. švietimo įstaiga gavus informaciją iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų)
apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant
informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų
izoliaciją;
12.5. drausti į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
13. Mokiniai negali turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina
tiesioginis darbas su mokiniais.
14. Pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia
paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.
15. Riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato vidų,
nustatant tam skirtas erdves ar vietas.
16. Švietimo įstaigoje sudarytos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse
tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai). Sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į
švietimo įstaigą, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
17. Pamokos kuriuose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant
mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu (3 priedas). Klasių, kabinetų, tualetų, bendrų patalpų dažnai
liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai,

palangės ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną ( per pietų
pertrauką ir pasibaigus pamokoms), pagal ūkvedės parengtą grafiką. Jei organizuojant veiklą
naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos jos turi būti
išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas
mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno naudojimo. Ribojamas dalijimasis
ugdymo priemonėmis. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos
metu.
18. Mokiniai mokykliniame autobuse privalo dėvėti kaukes, išskyrus mokinius kuriems dėl
kaukių dėvėjimo gali pablogėti sveikata. Mokiniai mokykliniame autobuse sėdi saugiu atstumu
vienas nuo kito ir vairuotojo. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažnai liečiami
paviršiai dezinfekuojami kas kartą išlipus mokiniams ir prieš įlaipinant kitai vežamų mokinių grupei.
III SKYRIUS
TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) VEIKSMAI
19. Rekomenduojama, esant galimybei, vaiko laukti ugdymo įstaigos lauko erdvėse, o
iškilusius klausimus spręsti nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu).
20. Užėjus į mokyklos patalpas dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido
kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
21. Ugdymo įstaigoje vengti bet kokio kontakto su kitais asmenimis (nesibūriuoti klasėse,
koridoriuose).
22. Užtikrinti savo kontaktinių duomenų tikslumą ir pasiekiamumą tol, kol vaikas yra ugdymo
įstaigoje.
23. Pateikti ugdymo įstaigai užpildytą ir pasirašytą deklaraciją apie vaiko sveikatos būklę (3
priedas).
24. Per 1 valandą pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos, iš jos gavus informacinį pranešimą apie
vaiko sveikatos pablogėjimą.
25. Informuoti ugdymo įstaigos vadovą arba ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos
priežiūros specialistą apie vaikui ar jo šeimos nariams nustatytą COVID-19 ligą.
26. Nesilankyti ugdymo įstaigoje tiems, kuriems privaloma izoliacija.
27. Nesilankyti ugdymo įstaigoje jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
28. Į Mokyklą draudžiama neštis žaislų.
IV SKYRIUS
PEDAGOGŲ VEIKSMAI
29. Pedagogai privalo:
29.1. įėjus į mokyklą dezinfekuoti rankas.
29.2. laikytis rankų higienos (plauti rankas dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir muilu, nesant
galimybės rankų nusiplauti, dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu.
29.3. laikytis čiaudėjimo-kosėjimo etiketo.
29.4. laikytis visų Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktų rekomendacijų, siekiant
išvengti COVID-19 plitimo.
29.5. dėvėti nosį ir veidą dengiančias priemones: kaukes, skydelius ar respiratorius
(koridoriuose, mokytojų kambaryje, valgykloje, pamokos metu, renginiuose ar pan.).
29.6. vengti darbuotojų susibūrimų.
29.7. draudžiama darbuotojų bendri pietūs ir būriuotis po pietų, darbo pertraukų metu.
29.8. neiti į darbą, jei yra privalomoje izoliacijoje, izoliacijos laikotarpiu.

29.9. informuoti Mokyklos vadovą ir nedelsiant apleisti savo darbo vietą, jei pasireiškė ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai
(karščiavimas, sloga, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.).
30. Pedagogų veiksmai, kai ugdymo proceso metu vaikui pasireiškia simptomai (karščiavimas
(37,3°C ir daugiau), kosulys, vėmimas, viduriavimas ir kt.), nedelsiant informuoti visuomenės
sveikatos specialistą esantį sveikatos kabinete telefonu 861158437 (nesant sveikatos specialistui,
mokytojai vaiką izoliuoti nuo kitų vaikų, pranešti tėvams), izoliuoti vaiką nuo kitų vaikų ir saugiai
perduoti visuomenės sveikatos specialistui:
30.1. visuomenės sveikatos specialistas vaiką izoliuoja Mokyklos vadovo paskirtoje vietoje
(vieta turi užtikrinti 2 metrų atstumo laikymąsi).
30.2. visuomenės sveikatos specialistas informuoja įstaigos direktorių ir vaiko tėvus apie
susidariusią situaciją.
V SKYRIUS
MOKYKLOS PATALPŲ IR INVENTORIAUS VALYMAS
31. Valymą atliekantiems asmenims nurodyta Mokyklos patalpas valyti, dezinfekuoti 2 kartus
dienoje (per pietų pertrauką ir vakare), pagal paruoštą ūkvedės grafiką.
32. Valymą atliekančiam asmeniui privaloma dėvėti apsaugos priemones: kaukę, respiratorių
ar kt. priemones.
33. Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę.
34. Dažniau liečiami paviršiai (darbo stalai, durų rankenos, kėdės,, jungikliai, vandens čiaupai
ir kt.) valomos, dezinfekuojamos, pagal paruoštą grafiką, ne rečiau nei 2 kartus (per pietų pertrauką
ir vakare po pamokų) per dieną drėgnuoju būdu.
35. Mokyklos patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir kiekvienos pertraukos
metu (4 priedas).
36. Tualetas valomas virusą veikiančiu biocidu arba 0,1 proc. natrio hipochloritu.
37. Užtikrinti, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų klasės,
būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą pasinaudojus vienam vaikui.
38. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip
nerūšiuojamos atliekos.
39. Aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje atliekama atsižvelgiant į
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos
metu.
40. Rankšluosčiai naudojami tik vienkartiniai.
VI SKYRIUS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKSMAI
41. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
41.1. nuolat seka ir peržiūri informaciją apie COVID-19, kuri skelbiama
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovaujasi SAM pateiktomis rekomendacijomis;
41.2. konsultuoja mokyklos bendruomenę dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje;
41.3. informuoja Mokyklos vadovą apie rekomendacijų ar kitų dokumentų, susijusių su
Mokyklos veikla dėl COVID-19 situacijos, pasikeitimą;
41.4. vykdo kitus jam šiame Apraše nurodytus veiksmus.
42. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalo:
42.1. prižiūrėdamas izoliuotą (-us) vaiką (-us) iki kol atvyks teisėti vaiko tėvai (globėjai,
rūpintojai):
42.1.1. dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones darbo vietoje;
42.1.2. dėvėti vienkartines pirštines;
42.1.3. dėvėti apsauginį kostiumą ar chalatą:

42.1.4. stebėti vaiko (-ų) sveikatos pasikeitimus.
42.1.5. Rekomenduoja tėvams konsultuotis Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 arba
susisiekti su vaiko šeimos gydytoju.
42.1.6. vertinti šios tvarkos III skyriuje išvardintų punktų vykdymą ir pastabas su
rekomendacijomis pateikia Mokyklos vadovui.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Kiekvienas suaugęs darbuotojas yra atsakingas už kasdienį savo sveikatos vertinimą prieš
patenkant į Mokyklos patalpas (kūno temperatūros matavimą). Pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų
ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant informuojamas įstaigos vadovas.
Susirgus konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju
konsultacijai nuotoliniu būdu.
44. Mokyklos vadovas vykdo darbuotojų nušalinimą nuo darbo esant įtarimui, kad darbuotojas
yra užsikrėtęs ar turėjo kontaktą su potencialiai užsikrėtusiu COVID-19 asmeniu.
45. Mokyklos vadovas esant Covid-19 nedelsiant telefonu informuoja Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) apie Mokyklos darbuotoją (us) ir/ar ugdytinius, kuriems yra nustatyta COVID-19 infekcija (informacija gaunama iš darbuotojų
ir vaikų tėvų).
46. Esant teigiamam Covid-19 atvejui ir gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
žodinius nurodymus Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal darbuotojų
atvykimo/išvykimo iš įstaigos, vaikų lankomumo žurnalą surenka visą informaciją apie Mokyklos
darbuotojus ir Mokyklos ugdytinius, kurie galimai turėjo sąlyti su darbuotoju užsikrėtusiu arba
turėjusiu sąlyti su užsikrėtusiu COVID-19 asmeniu ir perduoda įstaigos vadovui, kuris pateikia
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atsakingam asmeniui.
47. Mokyklos sekretorė Inga Baužienė renka ir sistemina informaciją apie izoliacijoje esančius
Mokyklos darbuotojus.
48. Darbuotojai privalo nuolat peržiūrėti ir susipažinti su informacija apie COVID-19, kuri
skelbiama https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo Covid-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo
1 priedas
PERTRAUKŲ PRALEIDIMO GRAFIKAS
1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Po 1 pamokos

Lauke

Lauke

Klasėjė

Klasėjė

Po 2 pamokos

Klasėjė

Lauke

Lauke

Klasėjė

Po 3 pamokos

Klasėjė

Klasėjė

Lauke

Lauke

Po 4 pamokos

Lauke

Klasėjė

Klasėjė

Lauke

Po 5 pamokos

Į lauką eina tik tie vaikai, kurie vyksta namo, jau laukia
autobusas arba tėveliai.

Po 6 pamokos

Į lauką eina tik tie vaikai, kurie vyksta namo, jau laukia
autobusas arba tėveliai.
_______________________

Pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo Covid-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo
2 priedas
MAITINIMO ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

Pietūs
Ruošia *

Valgo **

Dezinfekuoja stalus ***

1–2 klasės

10.50

10.55–11.10

11.10–11.15

3–4 klasės

11.15

11.20–11.35

11.35–11.40

___________________
* virtuvės darbuotoja
** prižiūri atlidėjusi mokytoja
*** virtuvės darbuotoja

Pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo Covid-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo
3 priedas
KLAIPĖDOS RAJONO SLENGIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

DEKLARACIJA
2020 m.

mėn.

d.

Aš ______________________________ , kaip teisėtas vaiko atstovas, užtikrinu
(vardas, pavardė)

kad savo sūnų/dukrą ___________________________________ į ugdymo įstaigą kasdien išleisiu sveiką.
(reikiamą pabraukti)

(vardas pavardė)

Patikinu, kad vaikas bus išleidžiamas į mokyklą nekarščiuojantis (37,3°C ir daugiau temperatūra),
neturintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir kt.).
Įsipareigoju pasiimti vaiką per 1 valandą nuo gauto informacinio pranešimo iš ugdymo įstaigos, jei
ugdymo metu būtų pastebėtas vaiko sveikatos pablogėjimas.
Užtikrinu savo kontaktinių duomenų tikslumą ir pasiekiamumą tol, kol vaikas bus ugdymo įstaigoje.
1. _______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, telefono numeris)

2. _______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, telefono numeris)

3. _______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, telefono numeris)

Esu informuotas, kad mano pateikta informacija bus naudojama siekiant tinkamai įgyvendinti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo
organizavimo būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838
„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ sąlygas.

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant, raštu
pranešti ugdymo įstaigos administracijai jei mano deklaruota informacija pasikeistų.

_______________________

Pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo Covid-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo
4 priedas
PATALPŲ VĖDINIMO GRAFIKAS
1 KLASĖ

Vėdinimo
laikas

2 KLASĖ

Vėdinimo
laikas

3 KLASĖ

Vėdinimo
laikas

4 KLASĖ

Vėdinimo
laikas

1 PAMOKA

8.30–9.15

7.30-8.30

8.30–9.15

7.30-8.30

8.30–9.15

7.30-8.30

8.30–9.15

7.30-8.30

2 PAMOKA

9.25-10.10

10.10-10.20

9.25-10.10

10.10-10.20

9.25-10.10

10.10-10.20

9.25-10.10

10.10-10.20

3 PAMOKA

10.20-11.05

11.05-11.35

10.20-11.05

11.05-11.35

10.20-11.05

11.05-11.35

10.20-11.05

11.05-11.35

4 PAMOKA

11.35-12.20

12.20-12.30

11.35-12.20

12.20-12.30

11.35-12.20

12.20-12.30

11.35-12.20

12.20-12.30

5 PAMOKA

12.30-13.15

13.15-13.30

12.30-13.15

13.15-13.30

12.30-13.15

13.15-13.30

12.30-13.15

13.15-13.30

6 PAMOKA

13.30-14.15

14.15-14.30

13.30-14.15

14.15-14.30

13.30-14.15

14.15-14.30

13.30-14.15

14.15-14.30

____________________________________
Prieš ateinant ryte vaikams į mokyklą klasės vėdinamos nuo 7.30val.

