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Mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas, ir kiti vyresni 

nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose turi dėvėti 

medicinines veido kaukes arba respiratorius.

Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojant, valgant ar kitų veiklų, kurių 
negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu.
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 
savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 
asmens sveikatos būklei.

Šis sprendimas, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 
VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 
ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO, įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.



KEIČIASI IZOLIACIJOS REIKALAVIMAI

• Pasiskiepijusiems seniau nei prieš 120 dienų ir dar 
neturintiems trečiosios sustiprinančiosios vakcinos dozės, 
izoliuotis reikės tol, kol bus gautas neigiamas PGR tyrimo 
atsakymas. PGR tyrimas atliekamas ne anksčiau nei 3-ią 
dieną nuo kontakto.

•
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL 
ASMENŲ,SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA 
(KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE 
AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO



Išimtis ugdymo įstaigų darbuotojams:
Ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie pasiskiepijo seniau nei prieš 120 dienų 

ir dar nėra pasiskiepiję sustiprinančiąja doze, izoliuotis nereikės, jei 

testuosis savikontrolės greitaisiais antigeno testais pagal ugdymo įstaigoms 

nustatytą algoritmą.

Ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie yra pasiskiepiję mažiau nei prieš 120 

dienų ar yra pasiskiepiję sustiprinančiąja doze bei persirgusiems, izoliuotis 

nereikės, tačiau jiems rekomenduojama testuotis kartu su kitais sąlytį 

turėjusiais asmenimis.

Skiepytiems ir persirgusiems mokiniams izoliacijos taisyklės išlieka tos 

pačios – izoliuotis nereikia, bet rekomenduojama testuotis su kitais vaikais 
(išskyrus persirgusiuosius prieš mažiau nei 90 dienų).



ATVYKIMAS Į MOKYKLĄ

• Į mokyklą įeiname pro kiekvienai klasei pažymėtus įėjimus. 

• Einame į nurodytus aukštus ir klases. 



Jei mokinys serga, tėvai nedelsdami 

informuoja klasės auklėtoją.

SVARBU!
Į mokyklą NEGALI eiti tie, kuriems pasireiškė:

• temperatūra daugiau nei 37,3 °C,

• sloga,

• kosulys,

• pasunkėjęs kvėpavimas,

• kiti peršalimo požymiai.



Kaip apsaugoti save ir kitus mokykloje?
Mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio (pirmosios dalies) ugdymo programas, ir 

kiti vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose turi dėvėti 

medicinines veido kaukes arba respiratorius



Kaip apsaugoti save ir kitus mokykloje?
• Plauti rankas muilu ir vandeniu laikantis taisyklių.

• Nesant galimybės nusiplauti rankų, reikia dezinfekuoti rankas (atsargiai elkitės su 

dezinfekcniu skysčiu).

Tai SVARBU!!!

Daugelio užkrečiamųjų 
ligų išvengsime 

PLAUDAMI RANKAS. 



Pertraukų metu būtina išvėdinti klases ir kabinetus.

Kaip apsaugoti save ir kitus mokykloje?



Kaip apsaugoti save ir kitus mokykloje?

• Bendraujant kiek įmanoma išlaikyti saugų atstumą;

• Laikytis mokykloje nustatyti srautų.



Parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus:

Izoliacijos taisyklių pakeitimai 2021-11-15 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666?fbclid=IwAR2XqYevTTncpkjbn7Q4AM

hIvM_Vtmw9R9XpNyHd2jkxuTH-1w0Uts0S_sY 

Nuo 2021-11-19 NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI 

TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d03968b248b011eca442ce6d75941970 

  

Nuo 2021-11-19 NR. V-2273 „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, 

ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, 

SKELBIMO TVARKOS“ PAKEITIMO HTTPS://E-

SEIMAS.LRS.LT/PORTAL/LEGALACT/LT/TAD/F193EC1148B011ECA442CE6D75941970 

  

  

Nuo 2021-12-01 V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8b8b9f3248b011eca442ce6d75941970 


