
VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS COVID-19 SITUACIJŲ

VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO BEI  PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO

VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS

UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ UGDYMO ĮSTAIGOJE, PLANO

PATVIRTINIMO

2020 m. kovo     d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės mero 2020 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr.

222-68/20 „Dėl Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbo karantino metu“, Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-653/20 „Dėl

Savivaldybės valdomų įmonių darbo karantino metu“ bei Vilniaus kunigaikščio Gedimino

progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl nuolat veikiančios

krizių valdymo grupės sudarymo“:

1. S u d a r a u  šios sudėties COVID-19 situacijų valdymo grupę (toliau – Grupė):

1.1. Rimantas Remeika, direktorius (grupės vadovas);

1.2. Rita Kriaučionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės narė);

1.3. Olga Mackelo, raštinės vadovė (grupės narė);

1.4. Lina Guobienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, darbo tarybos narė (grupės

narė).

1.5. Andrius Markevičius,  IT specialistas (grupės narys).

2. P a v e d u sudarytai Grupei koordinuoti Vilniaus kunigaikščio Gedimino

progimnazijos nuolat veikiančią krizių valdymo grupės veiklą karantino metu (krizių valdymo

grupės sudarymo įsakymo nuorašas pridedamas).

3. N u r o d a u Grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę. Ugdymo

įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą COVID-19 infekcija, susirinkimus organizuoti 1 kartą per

dieną. Susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą.

4. T v i r t i n u Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pasirengimo

galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu

COVID-19 atvejį ugdymo įstaigoje, planą (pridedama).

5. Į p a r e i g o j u Olgą Mackelo, raštinės vadovę, supažindinti elektroninės

dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis darbuotojus su šiuo įsakymu.

6. P a s i l i e k u   sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Direktorius Rimantas Remeika

Parengė

Raštinės vadovė

Olga Mackelo

2020-03-24

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Vilniaus kunigaikščio Gedimino 

progimnazijos direktoriaus

2020 m. kovo   d.  įsakymu Nr. V-

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI

PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ 

UGDYMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

Eil.

Nr.
Priemonės Elgesys

Atsakingi

vykdytojai

1. Sudaryta COVID-19 

situacijų valdymo grupė.

Įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą 

koronaviruso infekcija, susirinkimus 

numatyta organizuoti 1 kartą per dieną 

nuotoliniu būdu, naudojant Zoom 

platformą (esant būtinybei, susirinkimas 

gali būti organizuojamas fiziškai).

COVID-19

situacijų

valdymo grupė;

Nuolat veikianti 

krizių valdymo 

grupė

2. VEIKSMŲ PLANAS:

2.1. KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ 

(jei darbuotojas lankėsi 

paveiktose teritorijose, 

turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais / atvykstančiais

asmenimis arba bendravo

su žmogumi, kuriam 

buvo įtariama arba 

patvirtinta koronaviruso

infekcija, tačiau jam 

simptomai nepasireiškė).

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14

dienų nuo paskutinės buvimo viruso 

paveiktoje teritorijoje dienos), suderinęs su 

tiesioginių darbo vadovu (nuotoliniu būdu),

gali dirbti nuotoliniu būdu arba skambinti 

šeimos gydytojui dėl nedarbingumo 

pažymėjimo išdavimo arba pasiimti 

kasmetines arba neapmokamas atostogas 

saviizoliacijos laikotarpiu.

Visi darbuotojai

2.2. KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ 

(jei darbuotojas turėjo 

sąlytį su iš paveiktų 

teritorijų grįžusiais / 

atvykstančiais asmenimis

arba bendravo su 

žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija ir 

jam pasireiškė 

simptomai).

Darbuotojas apie pasireiškusius 

koronaviruso simptomus informuoja 

tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį.

Tiesioginis vadovas ar kitas atsakingas 

asmuo informuoja COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovą Rimantą Remeiką.

Visi darbuotojai,

grupės vadovas

3. KRIZINIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VADOVO VEIKSMAI, JEI:

3.1. Simptomai

pasireiškė darbuotojui

esant namuose:

1. Informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą (toliau - NVSC) ir toliau 

vykdo jų nurodymus (tel. + 370 618 79984 

arba +370 616 94562).

2. Nurodo už komunikaciją atsakingam 

grupės nariui informuoti darbuotojus, 

kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu 

savarankiškai susisiekti su NVSC ir 

izoliuotis namuose.

Visi darbuotojai



3. Nurodo už patalpų valymą atsakingam 

asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti bei

dezinfekuoti patalpas, kuriose prieš tai 

dirbo ar lankėsi darbuotojas.

3.2. Simptomai

pasireiškė darbuotojui

esant darbe:

1. Skambina trumpuoju numeriu 1808 ir 

vykdo specialistų nurodymus.

2. Nurodo tiesioginiam vadovui ar kitam 

atsakingam asmeniui užtikrinti, kad galimai

užsikrėtęs darbuotojas:

2.1. laikytųsi 2 metrų atstumu nuo kitų 

ugdymo įstaigos darbuotojų;

2.2. izoliuotųsi artimiausioje nuo jo darbo 

vietos tinkamoje patalpoje, nevaikščiotų po 

ugdymo įstaigą, lauktų greitosios 

medicinos pagalbos;

2.3. užsidėtų medicininę kaukę.

3. Informuoja NVSC (tel. +370 618 79984 

arba +370 616 94562) ir vykdo jų 

nurodymus.

4. Nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą 

atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, 

išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo įstaigos 

patalpas (valytojas privalo naudoti asmens 

apsaugos priemones – respiratorių, akinius, 

vienkartines pirštines, darbo kostiumą).

5. Informuoja visus darbuotojus papildomai

pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas 

vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių,

dezinfekuoti rankas).

6. Nurodo darbuotojams nepalikti ugdymo 

įstaigos teritorijos be NVSC ar Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – SAM) nurodymo.

7. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso

infekcija patvirtintas, stabdo ugdymo 

įstaigos darbą, uždaro patalpas, remiantis 

NVSC ar SAM nurodymais.

8. Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik gavus 

SAM, NVSC leidimą.

9. Įpareigoja už komunikaciją atsakingą 

krizinių situacijų grupės narį informuoti 

darbuotojus apie situacijos pasikeitimus.

Visi darbuotojai

_____________



Vilniaus kunigaikščio Gedimino 

progimnazijos direktoriaus 

2020 m. kovo   d. įsakymo Nr. V-

Priedas

Nuorašas

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLAT VEIKIANČIOS KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. V- 131

Vilnius

Vadovaudamasis Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose, patvirtintų Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-229 „Dėl rekomendacijų dėl krizių valdymo

mokyklose patvirtinimo“ 5, 7, 8 punktų nuostatais:

1. T v i r t i n i u Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos nuolat veikiančią krizių

valdymo grupę:

1.1. Centro skyriuje:

1.1.1. Austė Uždavinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komandos vadovė);

1.1.2. Dorota Voitukovič, psichologė (narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar)

teikimą);

1.1.3. Raimonda Vaičelienė, socialinė pedagogė metodininkė (narė, atsakinga už komunikaciją);

1.1.4. Paulius Zykas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, (narys, atsakingas už saugumą);

1.1.5. Ieva Paulikaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, (narė, atsakinga už pirmosios

medicininės pagalbos organizavimą);

1.2. Blindžių skyriuje:

1.2.1. Rasa Gruodytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komandos vadovė);

1.2.2. Jevgenija Puriuškienė, psichologė (narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir

(ar) teikimą);

1.2.3. Jolanta Ladukienė, socialinė pedagogė (narė, atsakinga už komunikaciją);

1.2.4. Sigitas Gaidys, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (narys, atsakingas už saugumą);

1.2.5. Ieva Paulikaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (narė, atsakinga už pirmosios

medicininės pagalbos organizavimą);

1.3. Miglos skyriuje:

1.3.1. Jūratė Paurytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komandos vadovė);

1.3.2. Dagna Švedaitė, socialinė pedagogė (narė, atsakinga už komunikaciją);

1.3.3. Kristina Morkūnienė, vyresnioji logopedė (narė, atsakinga už psichologinės pagalbos

organizavimą);

1.3.4. Sigitas Gaidys, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (narys, atsakingas už saugumą);

1.3.5. Ieva Paulikaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (narė, atsakinga už pirmosios

medicininės pagalbos organizavimą).

2. P a s i l i e k u    sau krizių valdymo grupės darbo koordinavimą.

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus „Genio“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d.

įsakymą Nr. V-137 „Dėl nuolat veikiančios krizių valdymo grupės sudarymo“.

Direktorius Rimantas Remeika
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