
DIREKTORĖS ĮPAREIGOJIMAS 

2021 m. rugpjūčio 23 d. 

Vadovaudamasi ŠMSM bei LR vyriausybės, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais, 

Į p a r e i g o j u: 

1. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. savo darbo vietoje gali dirbti tik tie centro 

darbuotojai, kurie turi galimybių pasą arba kas 10 dienų atsakingam 

darbuotojui pristato asmeninius testavimo rezultatus. Galioja 2021 m.  

balandžio 26 d. Vadovų tarybos posėdžio nutarimas.  

2. Nuo rugsėjo 1 d. ugdymo procesas centre organizuojamas kontaktiniu būdu. 

Veiklos organizuojamos vadovaujantis direktorės įsakymu „Dėl ugdymo 

proceso organizavimo, centro darbuotojų veiklų, bendrabučio veiklų 

organizavimo nuo 2021 rugsėjo 1 d.“ 

3. Tęstinių grupių mokiniams užsiėmimai kontaktiniu būdu vykdomi tik tiems, 

kurie yra pasiskiepiję, persirgę arba reguliariai testuojasi. 

4. Kontaktinėse pamokose gali dalyvauti mokiniai, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). Kontaktiniuose užsiėmimuose dalyvaujantys mokiniai 

skatinami turėti galimybių pasą. 

5. Darbuotojai ar mokiniai, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) 

nedelsdami privalo vykti namo. Mokiniai apie tai privalo informuoti grupės 

vadovą, darbuotojai – savo tiesioginį vadovą. Jiems rekomenduojama 

konsultuotis su savo šeimos gydytoju. 

6. Grupės vadovas mėnesio pabaigoje direktorei turi pristatyti sąrašą mokinių, 

kuriems rekomenduoja pateisinti praleistas pamokas, nes mokiniai 

nedalyvavo užsiėmimuose ir atsiskaitė nuotoliniu būdu. 

7. Sužinojusi apie asmeniui (mūsų centre) nustatytą COVID-19 ligą arba centro 

vadovams gavus informaciją apie vienam iš centro mokinių ar darbuotojų 

nustatytą COVID-19 ligą, direktorė imasi atitinkamų veiksmų organizuojant 

konkretaus skyriaus / grupės veiklą. 

8. Vyresni nei 6 metų amžiaus centro darbuotojai / mokiniai / paslaugų gavėjai ir 

visi centro lankytojai įpareigojami dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną 

dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ir kitų priemonių) 

leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. 

 

Direktorė Rita Pečiukaitytė 


