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1. Į gimnaziją draudžiama atvykti, jei mokiniui, mokytojui ar darbuotojui pasireiškia
karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių. Mokytojas ar
darbuotojas telefonu turi informuoti apie tai direktorių ar direktoriaus pavaduotoją,
mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) – klasės auklėtoją. Pastarasis ir mokytojai,
fiksuodami mokinio nebuvimą, vadovaujasi gimnazijoje veikiančiu Mokinių lankomumo
apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu.
2. Į gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
3. Mokiniams ir mokytojams sudaromos sąlygos tik atvykus į gimnaziją ir visos darbo bei
mokymosi dienos metu matuotis kūno temperatūrą (stacionarūs termometrai yra I aukšto
koridoriuje, vestibiulyje).
4. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi apie tai pranešti klasės auklėtojui (galima SMS
žinute) ir nedelsdamas apleisti mokyklos patalpas. Apie situaciją klasės auklėtojas skubiai
informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Jei mokiniui nėra 16 metų, jo tėvai
(globėjai, rūpintojai) privalo mokinį pasiimti iš gimnazijos arba žinute patvirtinti klasės
auklėtojui, kad mokinys į namus gali grįžti pats. Mokytojas, pamokos metu išleidęs
galimai karščiuojantį mokinį matuotis temperatūros, apie tai informuoja klasės auklėtoją
pasibaigus pamokai. Rekomenduojama mokiniui kreiptis konsultacijai į savo šeimos
gydytoją.
5. Jei darbo metu karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai pasireiškia
mokytojui, darbuotojui, administracijos atstovui, jis nedelsdamas turi apleisti gimnazijos
patalpas apie tai telefonu informuodamas direktorių ar direktoriaus pavaduotoją.
Rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.
6. Gavus informaciją apie mokiniui, darbuotojui ar mokytojui nustatytą COVID-19 ligą,
privaloma informuoti direktorių, kuris pats ar įgaliojęs sveikatos priežiūros specialistę
susisiekia su NVSC ir vykdo tolesnius šio centro nurodymus.
7. Gimnazijos mokytojai, mokiniai, darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), tretieji asmenys,
kurie gali apsilankyti gimnazijoje, gimnazijos patalpose privalo dėvėti nosį ir burną
uždengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius).
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PASTABA. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, turintiems neįgalumą ir kurie dėl
sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos
būklei. Tokiu atveju pasirenkama kita asmeninės apsaugos priemonė (veido skydelis).
8. Ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu – kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.
9. Pamokų laikas:
1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
Per pertrauką valgo IVa klasės mokiniai (gali valgyti ir laisvų pamokų metu)
4. 10:55 – 11:40
Per pertrauką valgo IVb klasės mokiniai (gali valgyti ir laisvų pamokų metu)
5. 12:00 – 12:45
Per pertrauką valgo IVc klasės mokiniai (gali valgyti ir laisvų pamokų metu)
6. 13:05 – 13:50
7. 14:00 – 14:45
8. 14:55 – 15:40
9. 15:45 – 16:30
10. Rekomenduojama, kad į gimnaziją IVa klasės mokiniai ateitų pro pagrindines duris (iš
Icchoko Mero aikštės pusės), IVb klasės mokiniai – pro kieme esančias duris (įėjimas prie
bibliotekos), IVc klasės mokiniai – pro kieme esančias duris (įėjimas prie valgyklos).
11. Nuotoliniu būdu IV klasių mokiniams rengiamos menų, technologijų, fizinio ugdymo, rusų
kalbos pamokos, pasirenkamųjų dalykų pamokos, klasės valandėlės.
12. Visi nuotolinio ugdymo atvejai e-dienyne (pamokos ar veiklos temos skiltyje) pažymimi
įrašu: pamoka vyko nuotoliniu būdu.
13. Švietimo pagalbos specialistų (psichologės, socialinės pedagogės, pagalbos karjerai
specialistės) konsultacijos teikiamos individualiai arba dirbama tik su tos pačios klasės
mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos yra išvėdinamos ir nuvalomi dažnai
liečiami paviršiai, naudotos priemonės (atsakingos švietimo pagalbos specialistės).
14. Po kiekvienos kontaktinės pamokos ugdymo patalpos yra išvėdinamos (atsakingi dalykų
mokytojai) ir, jei jose vyksta pamokos skirtingoms mokinių klasėms arba grupėms, –
išvalomos (atsakingos valytojos).
15. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo (atsakingas užsiėmimo vadovas
– mokytojas, darbuotojas). Rekomenduojama riboti dalijimąsi ugdymo priemonėmis.
16. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos,
laiptinių turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu du
kartus per dieną (mokinių valgymo metu ir pasibaigus ugdymo procesui). Valgymo salė
išvėdinama ir išvaloma po kiekvieno valgymo (atsakingi patalpų valytojai).
17. Rekomenduojama esant galimybei, palankiam orui, atskiras pamokas, veiklas organizuoti
lauke.
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18. Rekomenduojama esant palankiam orui pertraukas leisti šiose erdvėse prie mokyklos: IVa
klasės mokiniams – mokyklos stadione, IVb klasės mokiniams – vidiniame mokyklos
kieme, IVc klasės mokiniams – mokyklos kieme iš Icchoko Mero aikštės pusės.
19. Klasių auklėtojai įpareigojami supažindinti mokinius su šia tvarka, saugumo priemonėmis,
rankų higiena ir pan. pandemijos metu, fiksuoti šį supažindinimą e-dienyne.
20. Su šia tvarka supažindinami gimnazijos mokytojai, darbuotojai.
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