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  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio  

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1965 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl Covid-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo; 2021 m. rugsėjo 1 d.  sprendimu                  

Nr. V-1978 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl 

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo; 2021 m. rugpjūčio 20 d. 

sprendimu  Nr. V-1908 ,,Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo 

būtinų sąlygų pakeitimo“; 2021 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. V-1907 „Dėl neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“; 2021 m. birželio 

30 d. sprendimu Nr. V-1546 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų 

ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“, siekiant užtikrinti saugų administracijos darbuotojų, 

pedagogų ir aptarnaujančio personalo darbą,  

            į p a r e i g o j u   laikytis šių rekomendacijų: 

1. Bendrojo ugdymo  programų mokiniams pamokos vyksta kontaktiniu būdu, 

neribojant moksleivių skaičiaus klasėje. 

2. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniams teorinis ir praktinis mokymas 

vyksta kontaktiniu būdu, neribojant mokinių skaičiaus grupėje.  

3.  Tęstinio profesinio  teorinis ir praktinis bei neformalus mokymas vyksta kontaktiniu 

būdu tik tiems mokiniams, kurie turi galimybių pasą arba testuojasi, neribojant mokinių skaičiaus 

grupėje. Mokiniai turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėse. 

4. Specialiųjų poreikių grupių mokiniams teorinis ir praktinis mokymas  vyksta 

kontaktiniu būdu, neribojant mokinių skaičiaus grupėje. 

5. Individualus mokymas vyksta Marijampolės PRC direktoriaus nustatyta tvarka. 

6.  Neformalusis vaikų švietimas vyksta kontaktiniu būdu. 

7. Švietimo pagalba mokiniams vykdoma kontaktiniu būdu.  

8. Pamokos, praktiniai užsiėmimai vyksta kontaktiniu būdu, užtikrinant Marijampolės 

profesinio rengimo centro direktoriaus nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi 

ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, priemonėmis sąlygas: 

8.1. mokiniai, mokytojai mokymo vykdymo vietose uždarose patalpose dėvėtų nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios 

priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama 

nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. 

Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  



 

8.2. asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto su 

darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis. 

8.3. mokytis kontaktiniu būdu gali mokiniai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas ne didesnė 

kaip 37,3 °C), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.); 

8.4. atvykstantiems mokiniams į pamokas, matuojama kūno temperatūra. Mokiniams, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant atleidžiami nuo pamokų, pranešama 

tėvams ar globėjams. Karščiuojantys mokiniai nuvedami į atskirą patalpą; 

9. Mokiniams rekomenduojama vakcinavimas, kaupinių, antigenų ar savikontrolės 

testavimas. Jei COVID-19 lovų užimtumas 300 ir didesnis, kaupinių, antigenų ar savikontrolės 

testavimas yra privalomas. 

10. Testuotis nereikia tiems mokiniams, kurie paskiepyti vakcina nuo koronaviruso 

pagal pilną skiepijimo schemą arba yra persirgę koronavirusu.  

11. Marijampolės PRC kontaktiniu būdu dirbti su mokiniais, priimti lankytojus gali tik 

tie mokytojai, darbuotojai, kurie: 

11.1. profilaktiškai pasitikrinę dėl COVID-19 ir turintys tyrimo rezultato neigiamą 

atsakymą ir periodiškai testuojasi Marijampolės PRC direktoriaus nustatyta tvarka. Testuotis nereikia 

tiems mokytojams, darbuotojams, kurie paskiepyti vakcina nuo koronaviruso pagal pilną skiepijimo 

schemą arba yra persirgę koronavirusu.  

11.2. Marijampolės PRC gali dirbti darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas ne 

didesnė kaip 37,3 °C), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.); 

11.3. atvykstantiems darbuotojams į darbą, matuojama darbuotojų kūno temperatūra. 

Asmenis, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo; 

11.4. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 

11.5. darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymiams (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

vėmimas, viduriavimas ir pan.), darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo. (Tokiu atveju, 

siūloma darbuotojui konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu). 

12. Siekiant užtikrinti Marijampolės PRC darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: 

12.1. tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų turi būti ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;  

12.2. vykstant pasitarimui, susirinkimui vienoje patalpoje, rekomenduojama visiems 

darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones); 

12.3. Marijampolės PRC draudžiama dirbti darbuotojams, jei jiems paskirta 

saviizoliacija, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

13. Marijampolės PRC lankytojai, prioritetine tvarka, aptarnaujami nuotoliniu būdu. Jei 

tai neįmanoma, lankytojai turi iš anksto užsiregistruoti  tel. (8 343) 68 640, mob. 8 615 72204 arba                        

el.p. mprcentras@mprc.lt.  Apribojamas vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičius, užtikrinant 

kitas saugos priemones: 

13.1. lankytojai registruojami budinčio darbuotojo, matuojama temperatūra ir 

dezinfekuojamos rankos. 

13.2. vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas; 

13.3. tarp darbuotojų ir lankytojų, išlaikomas ne mažesnis nei dviejų metrų atstumas;  
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13.4. Marijampolės PRC lankytojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų 

atstumo  vienas nuo kito; 

13.5. darbuotojai, aptarnaujantys Marijampolės PRC lankytojus ir lankytojai privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

13.6. lankytojai, nedėvintys apsauginių kaukių, neaptarnaujami. 

14. Darbuotojai privalo laikytis griežtos rankų higienos (dažnai plauti rankas skystu 

muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengti liesti 

rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

15. Vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus: 

15.1. dažnai darbo patalpos liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, 

kėdžių atramos ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 

2 kartus per dieną.  

16. Į p a r e i g o j u Romualdą Škarnaitę, sekretorę,  elektroninių ryšių priemonėmis su 

šiuo įsakymu supažindinti visus atsakingus asmenis.  

17. Įsakymo vykdymo kontrolę  p a v e d u  Virmantui Naruševičiui, darbų ir civilinės 

saugos inžinieriui. 

 

 

Direktorius      Gražvydas Juodišius 

 
Parengė: 

Darbų ir civilinės saugos inžinierius 

 

Virmantas Naruševičius 

2021- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


