
 

 

 

DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO 

 

Atsižvelgiant į besikeičiančią naujojo koronoviruso (SARS-CoV-2) sukeliamos užkečiamosios 

ligos (COVID-19) epidemiologinę situaciją bei tarptautinių organizacijų gaires, teikiame atnaujintą 

šalių sąrašą, kurios priskiriamos rizikingoms teritorijoms: Kinija, Šiaurės Italija – (Lombardijos, 

Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), taip pat Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų 

Korėja ir Singapūras. 

Prašome supažindinti savo pavaldume esančias įstaigas su atnaujintu šalių sąrašu, ir 

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2020-02-25 įsakymo Nr. 30-426/20 „Dėl 

koronaviruso profilaktikos Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse“ 1.7. 

punktu sudaryti sąlygas darbuotojams grįžusiems iš koronaviruso paveiktų regionų 14 dienų 

laikotarpiu dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokios galimybės kreiptis į Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centrą prie sveikatos apsaugos ministerijos dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. 

Patiksliname, kad įtariamu atveju laikomas toks atvejis, kai žmogui pasireiškia ūmi kvėpavimo 

takų infekcija, t. y., jaučiamas bent vienas iš šių simptomų: kosulys, karščiavimas, apsunkintas 

kvėpavimas, ir  14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios atitinka bent vieną iš šių epidemiologinių 

kriterijų: arba žmogus turėjo artimą sąlytį  su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju, arba keliavo į 

Kiniją, Šiaurės Italiją, Honkongą, Iraną, Japoniją, Pietų Korėją ir Singapūrą, arba dirbo aplinkoje, 

kurioje buvo gydomi asmenys, sergantys COVID-19. 

Atkreipiame dėmesį, kad teritorijų, kuriose vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, sąrašas, 

keičiantis epidemiologinei situacijai, bus atnaujintas ir skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos 

interneto puslapyje http://sam.lrv.lt/koronavirusas. 

Taip pat persiunčiame LR sveikatos apsaugos ministerijos 2020-02-27 raštą Nr. (10.2.3.4-

40)10-1276 „Dėl rankų higienos rekomendacijų“ (pridedama, 1 lapas). 

 

 

Savivaldybės gydytoja – Skyriaus vedėja          Rimanta Rožanskaitė 
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio                       

8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020-

02-05 rašto Nr. (10.2.3.4.-412)10-1199 „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, 

kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“ bei siekdamas išvengti virusinių infekcijų plitimo 

Vilniaus mieste:  

1. N u r o d a u: 

1.1.   Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų (toliau – 

mokykla) vadovams: 

1.1.1. užtikrinti reguliarų klasių patalpų vėdinimą darbo dienos pradžioje prieš pamokas ir 

po kiekvienos pamokos, plačiai atveriant langus, nesant mokinių patalpose; 

1.1.2. aprūpinti mokyklą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais 

rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą; 

1.1.3. užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą visai mokyklos bendruomenei 

(tualetuose, valgykloje ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai); 

1.1.4. užtikrinti visų mokyklos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) 

valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną; 

1.1.5. užtikrinti rankų dezinfekavimo priemonių prieinamumą prie įėjimo į tualeto patalpas, 

sales, drabužines, koridoriuose;  

1.1.6. užtikrinti, kad mokyklos patalpose esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų 

dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną;  

1.2. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams: 

1.2.1. užtikrinti reguliarų miegamųjų, poilsio, žaidimų ir tualetų-prausyklų patalpų vėdinimą 

ne rečiau kaip 3 kartus per dieną, nesant vaikų patalpose; 



 

1.2.2. aprūpinti įstaigą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais 

rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą; 

1.2.3. užtikrinti tualetuose-prausyklose asmens higienos priemonių prieinamumą visai 

įstaigos bendruomenei; 

1.2.4. užtikrinti, kad įstaigos patalpose ne rečiau kaip 5 kartus per dieną būtų dezinfekuojami 

tualetai ir jų durų rankenos; 

1.2.5. užtikrinti visų įstaigos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) 

valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną; 

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – įstaiga) vadovui: 

1.3.1. parengti informacinius pranešimus dėl koronaviruso profilaktikos vykdymo ir nuolat 

juos papildyti aktualia informacija;  

1.3.2. pavesti ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams 

informuoti ir praktiškai parodyti asmens higienos priemonių taikymą ugdymo įstaigų mokytojams, 

administracijų ir kitiems darbuotojams; 

1.4. Vilniaus miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams: 

1.4.1. užtikrinti informacinių plakatų apie asmens ir patalpų higienos priemones viešinimą 

kiekvienoje klasėje, grupėje, tualetuose-prausyklose; 

1.4.2. įpareigoti mokytojus ar kitus darbuotojus informuoti mokinius apie asmens higienos 

priemonių praktinį taikymą ne rečiau kaip kartą per dieną; 

1.4.3. vaikų ir mokinių, grįžusių iš koronaviruso paveiktų regionų, tėvus supažindinti su 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, nurodyti vaikams ir 

mokiniams likti namuose 14 dienų; 

1.4.4. darbuotojus, grįžusius iš koronaviruso paveiktų regionų, supažindinti su Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir sudaryti galimybę dirbti 

nuotoliniu būdu 14 dienų, nesant tokios galimybės į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris organizuos nedarbingumo pažymėjimo išdavimą. 

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

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 

 





DUK ugdymo  
ïVWDLJRPV
.DV�\UD�QDXMDVLV�NRURQDYLUXVDV"
.LQLMRMH�SURWUĨNï�VXNÙOÛV�NRURQDYLUXVDV�\UD�QDXMRV�VWUXNWĨURV�YLUXVDV��NXULR�VLPS-
WRPDL�\UD�SDQDĞĨV�ï�JULSR�

.RNLH�VLPSWRPDL�SDVLUHLĞNLD�ĻPRQÙPV�XĻVLNUÙWXV�NRURQDYLUXVX"
'DĻQLDXVLDL�SDVLWDLNDQW\V�VLPSWRPDL�\UD�NDUĞÏLDYLPDV��NRVXO\V��GXVXO\V�LU�SDVXQ-
NÙMÛV�NYÙSDYLPDV��

.RNLİ�SURƓODNWLNRV�SULHPRQLİ�JDOL�ODLN\WLV�XJG\PR�ïVWDLJRV�EHQGUXRPHQÙ��
NDG�EĨWİ�LĞYHQJWD�YLUXVR"
• 6NDWLQWL�GDĻQDL�SODXWL�UDQNDV�ĞLOWX�YDQGHQLX�LU�PXLOX��
• QHOLHVWL�QHSODXWRPLV�UDQNRPLV�DNLİ��QRVLHV�LU�EXUQRV�
• VNDWLQWL� ODLN\WLV� NRVÙMLPR�� ÏLDXGÙMLPR� HWLNHWR� �NRVÙWL� DU� ÏLDXGÙWL� SULVLGHQJXV�
YLHQNDUWLQH�VHUYHWÙOH�DUED�ï�VXOHQNWRV�DONĨQÙV�YLGLQÛ�SXVÛ���

• YHQJWL�DUWLPR�VÇO\ÏLR�VX�YLVDLV��NDP�\UD�SDVLUHLĞNÛ�NYÙSDYLPR�WDNİ�OLJRV�VLPS-
WRPDL��SDY\]GĻLXL��NRVXO\V��ÏLDXGXO\V�

• VNDWLQWL�YLUWXYÙV�GDUEXRWRMXV�ODLN\WLV�VDXJDXV�PDLVWR�UXRĞLPR��\SDÏ�QDXGRMDQW�
WHUPLĞNDL�QHDSGRURWÇ�PÙVÇ��NLDXĞLQLXV���

• XĻWLNULQWL��NDG�SULH�SUDXVWXYLİ�YLVXRPHW�EĨWİ�PXLOR�LU�YLHQNDUWLQLİ�UDQNĞOXRVÏLİ�
• UHJXOLDULDL�YÙGLQWL�LU�GUÙJQXRMX�EĨGX�YDO\WL�NODVLİ��NRULGRULİ�SDYLUĞLXV�

.RNLDLV�DWYHMDLV�UHLNÙWİ�QHOHLVWL�YDLNR�ï�XJG\PR�ïVWDLJÇ"
• -HL�YDLNDV�WXUL�EHQW�YLHQÇ�LĞ�ĨPLRV�NYÙSDYLPR�WDNİ�LQIHNFLMRV�VLPSWRPİ��NDUĞ-
ÏLDYLPDV��NRVXO\V��GXVXO\V��DSVXQNLQWDV�NYÙSDYLPDV��

• -HL�ĞHLPD�NHOLDYR�.LQLMRMH�DU�ĝLDXUÙV�,WDOLMRMH��/RPEDUGLMRV��9HQHWR��3MHPRQWR�LU��(PL-
OLMRV�5RPDQLMRV�UHJLRQİ�����G��ODLNRWDUS\MH�SULHĞ�SDVLUHLĞNLDQW�OLJRV�VLPSWRPDPV�

• -HL�YDLNDV����G��ODLNRWDUS\MH�WXUÙMR�WLHVLRJLQï�NRQWDNWÇ�VX�XĻVLNUÙWXVLX�NRURQDYL-
UXVX��DVPHQLX�

.XU�NUHLSWLV��MHL�NDUĞÏLXRMDPD�LU�SDVLUHLĞNLD�ï�JULSÇ�SDQDĞĨV�VLPSWRPDL"
%HQGUXRMX�SDJDOERV�FHQWUR��%3&��WHOHIRQX�����NUHLSWLV�ĞLDLV�DWYHMDLV�
• MHL�ĞHLPD�NHOLDYR�.LQLMRMH�DU�ĝLDXUÙV�,WDOLMRMH��/RPEDUGLMRV��9HQHWR��3MHPRQWR�LU��
(PLOLMRV�5RPDQLMRV�UHJLRQİ�����GLHQİ�ODLNRWDUS\MH�

• MHL�MDXÏLDPL�ï�JULSÇ�SDQDĞĨV�VLPSWRPDL�
• MHL����GLHQİ�ODLNRWDUS\MH�EXYR�NRQWDNWXRMDPD�VX�VHUJDQÏLXRMX�

-HL�ĞHLPD�QHNHOLDYR�ï�.LQLMÇ�DU�ĝLDXUÙV�,WDOLMÇ��/RPEDUGLMRV��9HQHWR��3MHPRQ-
WR�LU��(PLOLMRV�5RPDQLMRV�UHJLRQÇ���QHWXUÙMR�NRQWDNWİ�VX�ĞLRMH�ĞDO\MH�EXYX-
VLDLV�DVPHQLPLV����G��LNL�VXVLUJLPR��WRNLX�DWYHMX�SDMXWXV�ĞLXRV�VLPSWRPXV�
NUHLSWLV�ï�VDYR�ĞHLPRV�J\G\WRMÇ� 

3DVLUHLĞNXV�VLPSWRPDPV� LU� VXVLVLHNXV�VX�%3&��DSLH� WDL� UHLNÙWİ� LQIRUPXRWL�
NODVÙV�DXNOÙWRMÇ��XJG\PR�ïVWDLJRV�YDGRYÇ���Û��
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'DXJLDX� LQIRUPDFLMRV� JDOLPD� UDVWL� 6YHLNDWRV� DSVDXJRV� PLQLVWHULMRV� VYHWDLQÙMH�� DGUHVX� 
KWWSV���ELW�O\��WVX5���� 7DLS� SDW� J\YHQWRMDL� JDOL� NRQVXOWXRWLV� NDUĞWÇMD� OLQLMD�� WHOHIRQX� 
�������������YLVÇ�SDUÇ�NRQVXOWXRMD�1DFLRQDOLQLR�YLVXRPHQÙV�VYHLNDWRV�FHQWUR�VSHFLDOLVWDL��



Patalpų vėdinimas 
ir higiena

Kaip tinkamai vėdinti klasę?
• Patalpoje neturi būti mokinių.

• Plačiai atvėrus langą.

• Po kiekvienos pamokos.

• Visais metų laikais, ypač šaltuoju.

Kaip apsisaugoti nuo virusų klasėje?

DAŽNIAU plauti rankas su muilu.

NELIESTI veido.

VĖDINTI klases.

VALYTI stalus, kėdes, palanges ir kitus paviršius 
drėgnuoju būdu.



Rankų 
higiena

Kaip plauti rankas?

Kada plauti rankas?

Visada, kai jos nešvarios.

Pasinaudojus tualetu.

Nusikosėjus, nusičiaudėjus, išsišnypštus nosį.

Pabendravus su ligoniu. 

Grįžus iš lauko.

Pažaidus ar paglosčius gyvūną.

Prieš valgant, ruošiant maistą.
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