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KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS  SAUGAUS  ELGESIO TAISYKLĖS ESANT 

COVID-19 GRĖSMEI  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Saugaus elgesio taisyklės esant COVID-19 grėsmei - reikalavimų rinkinys, kuris 

taikomas 1-8 klasių mokiniams. Šios taisyklės patvirtintos progimnazijos direktoriaus. 

 

II SKYRIUS 

SAUGAUS ELGESIO PROGIMNAZIJOJE  TAISYKLĖS 

 

2. Mokiniai atvyksta į progimnaziją nekarščiuojantys, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.). 1-8 klasių mokiniai dėvi nosį ir burną dengiančias medicinines veido kaukes arba 

respiratorius.  

3. Gali pasinaudoti rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis,  laikosi tinkamos rankų 

higienos. Rankas stengiasi kuo dažniau plauti šiltu vandeniu ir stengiasi neliesti veido. 

4. Progimnazijos rūbinėje 5-8 klasių mokiniai nesibūriuoja ir išlaiko saugų atstumą nuo 

kitų mokinių. Palikę rūbus ir daiktus spintelėse, vyksta prie ugdymui skirtų kabinetų. 

5. Mokiniai gali matuotis kūno temperatūrą sveikatos priežiūros kabinete. 

6. 1-8 klasių mokiniai pamokų metu dėvi medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

Nesidalina su klasės draugais  įvairiomis mokymosi priemonėmis (knygomis, sąsiuviniais, 

rašikliais, pieštukais ir pan.). 

7. Mokiniai, pasibaigus pamokai, išeina į koridorių dėvėdami medicinines veido kaukes 

arba respiratorius, kad būtų galima išvėdinti patalpas. Vėdinama 5-10 min. Laikosi asmens 

higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudimo etiketo ir kt.) bei saugaus atstumo su klasės 

draugais. Pertraukų metu vengia kontakto su kitų klasių ir skirtingo amžiaus mokiniais.  

8.  Mokiniai dalyvaudami renginiuose, atvirose erdvėse, veiklose, kurių negali atlikti 

būdami su medicininėmis veido kaukėmis arba respiratoriais, sportuojant kaukių ar respiratorių 

nedėvi, išlaiko saugų atstumą. 

9. NVŠ užsiėmimų ar konsultacijų metu, kai dalyvauja skirtingų 1-8 klasių mokiniai,  

dėvimos medicininės veido kaukės arba respiratoriai ir laikomasi saugaus atstumo. 

10. Valgykloje mokiniai laikosi rankų higienos, naudojasi dezinfekavimo priemonėmis. 

Eilėje išlaiko 1 m atstumą. Saugiau naudojasi stalo įrankiais, nesidalina jais. 

11. Ugdymo metu pajutę karščiavimą, mokiniai nedelsiant informuoja mokytoją apie 

sveikatos pablogėjimą arba kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistą. 

12. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į progimnaziją įleidžiami laikantis visų 

prevencinių COVID-19 ligos priemonių  tik iš anksto suderinę susitikimo laiką su progimnazijos 

darbuotoju, kuris pasitinka interesantą prie centrinio įėjimo. 

13.  Laikosi ir kitų progimnazijos direktoriaus nurodymų dėl COVID-19 ligos prevencinių 

priemonių. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Mokiniai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai ir jų laikosi. 

15. Šios taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal poreikį, pasikeitus teisės aktams, 

kurie reglamentuoja situaciją dėl COVID-19 rizikos valdymo. 
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