
 
PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL COVID-19 (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ 

TAIKYMO PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO ,,ROBOLABAS“ DARBO VIETOMS IR 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ PRIEMONIŲ 

 

2020 m. gegužės 29 d.  Nr. V1- 33 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 

,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1320 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų“: 

1. N u s t a t a u šias COVID-19 valdymo priemones nuo 2020 m. birželio 1 d. Panevėžio 

robotikos centro ,,RoboLabas“ (toliau- PRC ,,RoboLabas“) darbo vietoms: 

1.1. valytojai Nijolei Liberienei, priskiriamai rizikos grupei, atsižvelgiant į miršiu būdu 

organizuojamų užsiėmimų tvarkaraštį, organizuoti savo darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo 

mažesnis kontaktas su kitais asmenimis; 

1.2. PRC ,,RoboLabas“ dirba darbuotojai, neturintys užkrečiamųjų ligų požymių: 

1.2.1. matuojama darbuotojų kūno temperatūra tik atvykus į darbą (jei karščiavimas 37,3 
0C ir daugiau, darbuotojas nušalinamas nuo darbo). Temperatūrą matuojasi pats darbuotojas, 

rodmenis pateikia administratorei sekretorei Vitai Januševičienė; 

1.2.2. darbuotojai informuoja administratorę sekretorę Vitą Januševičienę jei turi ūminių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Darbuotojams yra siūloma 

konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel.1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju; 

1.2.3. jei darbuotojui nustatoma koronaviruso infekciją, jis privalo nedelsiant informuoti 

PRC ,,RoboLabas“ vadovą, susisiekiama su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos ir bendradarbiaujama nustatant sąlytį turėjusius asmenis. 

Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija (išskyrus darbuotojus dirbančius 

nuotoliniu būdu).  

1.3. užtikrinami darbuotojų saugos reikalavimai. Atsakinga administratorė sekretorė Vita 

Januševičienė: 

1.3.1. darbuotojai aprūpinti daugkartiniais apsaugos skydais ir pirštinėmis;  

1.3.2. užtikrina, kad  tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų yra ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas (jei nėra galimybės tai užtikrinti, darbo vieta yra perkeliama į kitas patalpas);  

1.3.3. užtikrinti, kad yra ribojamas fizinis kontaktas tarp darbuotojų (jei jis yra būtinas, tai 

trunka ne ilgiau kaip 15 min.);  



1.3.4. lankytojai į PRC ,,RoboLabas” neįleidžiami (išskyrus mokinius, kurie lankosi pagal      

2020 m. gegužės 24 d. PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu V1-32 patvirtintą birželio mėnesio 

užsiėmimų, organizuojamų mišriu būdu, tvarkaraštį, bei  aptarnaujančius asmenis, pasimatavusius  

temperatūrą; 

1.3.5. pateikiama informacija prie įėjimo į PRC ,,RoboLabas“ apie asmens higienos 

laikymosi būtinybę ir rekomendaciją nesilankyti rizikos grupės žmonėms ir sergantiems sunkiomis 

lėtinėmis ligomis;  

1.3.6. pateikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams): 

1.3.6.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

1.3.6.2. apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones) vadovaujantis Nutarimo Nr. 207 nuostatomis; 

1.3.6.3. draudimą veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 

°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas).  

1.4. sudaromos sąlygos darbuotojų higienai ir dezinfekcijai. Atsakinga valytoja Nijolė 

Liberienė: 

1.4.1.  PRC ,,RoboLabas“  patalpose yra dezinfekcinių skysčių gerai matomoje vietoje prie 

įėjimo į PRC ,,RoboLabas“ ugdymo erdves, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės. Prie praustuvų viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf. 

1.4.2.  Užtikrinti kuo dažnesnį PRC ,,RoboLabas“ patalpų vėdinimą. Patalpos, kuriose 

organizuojamas mokinių ugdymas turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos 

pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau 

kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas 

aplinkos valymas PRC ,,RoboLabe“ turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

20%20(1).pdf). 

1.5. Užtikrinti, kad būtų ribojamas skirtingose PRC ,,RoboLabas“ patalpose ugdomų 

mokinių kontaktas tiek užsiėmimų metu, tiek po jų. Atsakingi neformaliojo švietimo mokytojai 

Arnualdas Dalinda, Vitalijus Salogubovas, Mindaugas Yčas, Laura Kuchalskienė, Kęstutis 

Žilinskas,  

1.5.1. mokytojai užsiėmimus PRC ,,RoboLabas“ patalpose veda pagal 2020 m. gegužės 24 

d. PRC ,,RoboLabas“ vadovo įsakymu V1-32 patvirtintą birželio mėnesio užsiėmimų, 

organizuojamų mišriu būdu, tvarkaraštį ir tik jam priskirtoje klasėje;  

1.5.2. mokytojai privalo matuoti visų atvykstančių į PRC ,,RoboLabas” mokinių kūno 

temperatūrą prie įėjimo ir neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas). Nustačius, kad mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

dėl tolimesnių veiksmų.  

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf


1.5.3. mokytojai užtikrina, kad užsiėmimo metu tarp mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis 

kaip 1 m atstumas. 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. administratorei sekretorei Vitai Januševičienei supažindinti darbuotojus persiunčiant šį 

įsakymą į darbuotojų el. paštus arba, neturint el.pašto, darbuotoją supažindinti pasirašant.  

2.2. metodininkę Klaudiją Pelanytę įsakymą talpinti PRC ,,RoboLabas“ svetainėje. 

 3. P a v e d u šio įsakymo kontrolę sau. 

 

 

Pagal 2019 m. rugsėjo 3 d. įgaliojimą Nr. IS-98(1.11.) 

Panevėžio švietimo centro padalinio 

Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ vadovė                          Vaida Šiaučiūnė 

 

 

 

 

 

 

 

 


