BENDROJO UGDYMO
ĮSTAIGOS VADOVAS
ĮPAREIGOJA ATSAKINGĄ
UGDYMO ĮSTAIGOJE
KOMANDĄ IMTIS VEIKSMŲ
Primena
sergančiajam
apie saviizoliacijos
būtinybę.
Neturint galimybės
izoliuotis būtina
užpildyti prašymo formą
arba skambina
tel. 8 612 15092,
arba informuoja
el. paštu: budintis@vilnius.lt

Sudaro sąrašą asmenų,
turėjusių didelės rizikos sąlytį*
bei užpildo kitą informaciją
pateiktą Excel lentelėje**
Kilus klausimų dėl lentelės
pildymo kreipiasi į: NVSC
pirminio informavimo grupės
koordinatorių
Žymantą Žandarą
Tel. +370 645 947 44

INFORMUOJA VILNIAUS
MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJĄ

Sudaro sąrašą ugdymo
įstaigos patalpų, kuriose
sergantysis lankėsi

Ugdymo įstaigos atstovas
užpildo anketą dėl COVID-19 ligos
atvejo švietimo įstaigoje
Kilus klausimų kreipiasi į
Administracijos direktoriaus patarėją
Aliną Kovalevskają
tel. + 370 687 93 719
arba
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėją
Dianą Petkūnienę
tel. + 370 686 24 216

INFORMUOJA NVSC PER 12 VAL.

Vadovas informuoja vilnius@nvsc.lt apie patvirtintą atvejį
ir nurodo:
• susirgusio ugdytinio arba darbuotojo vardą, pavardę,
asmens kodą;
• patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką.
Užpildyta Excel lentelė siunčiama
darbdaviams.vilnius@nvsc.lt

Informuojame, kad didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjęs asmuo yra:

Kartu su vadovu
aptaria ir užsako
patalpos (-ų)
dezinfekciją, pagal
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijos
pateiktą dezinfekcijos užsakymo tvarką

Suderinęs su
vadovu nuotoliniu
būdu,
naudodamasis
laiško šablonu,
apie situaciją
informuoja
visą įstaigos
bendruomenę:
tėvus, darbuotojus
ir praneša
apieatliekamus ir
būsimus veiksmus,
asmenis, į kuriuos
galima kreiptis dėl
situacijos

Suderinęs su
vadovu
nuotoliniu būdu,
naudodamasis
laiško šablonu,
susisiekia su
mokinių tėvais
(globėjais,
rūpintojais) ir
informuoja apie
visus mokyklos
atliktus, būsimus
veiksmus,
asmenis, į
kuriuos galima
kreiptis dėl
situacijos

Pritarus vadovui ir
gavęs NVSC
rekomendacijas
atšaukia masinius
renginius ir imasi
kitų apsaugos
priemonių ugdymo
įstaigos
bendruomenėje

• turėjus sąlytį su Covid-19 atveju jo užkrečiamumo periodu (72 val. laikotarpiu iki tol, kol atvejui pasireiškė simptomai, ir tęsiasi 10 d. nuo simptomų
atsiradimo (arba 72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir 10 d. laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei atvejui simptomai
nepasireiškė);
• turėjęs tiesioginį sąlytį su COVID-19 atveju iki 2 m. atstumu ilgiau nei 15 min.;
• turėjęs tiesioginį ﬁzinį sąlytį (kontaktą) (pvz. spaudęs ranką);
• turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais (pvz. sergantysis pakosėjo į veidą,
• plikomis rankomis liestos COVID-19 atvejo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
• buvęs uždaroje aplinkoje (pvz. namuose, klasėje, posėdžių salėje ir pan.) su COVID-19 atveju ilgiau nei 15 min.
**Į Excel lentelę, neįtraukiami šie asmenys, jei sąrašą sudarantis ir teikiantis asmuo įsitikinęs, kad:
• asmenys pilnai vakcinuotas (prieš mažiau nei 90 dienų) arba turi teigiamą serologinio tyrimo atsakymą (atlikta prieš mažiau nei 60 dienų);
• asmenys persirgęs COVID-19 (prieš mažiau nei 90 dienų).
Kita naudinga informacija:

OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI
INFORMACIJA SĄLYTI SU SERGANČIUOJU
TURĖJUSIEMS ASMENIMS
KITA INFORMACIJA
PRAŠYMAS SUTRUMPINTI
IZOLIAVIMOSI LAIKOTARPĮ

