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ĮSAKYMAS 

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE SĄLYGŲ 

2022 m. balandžio 4 d. Nr. V1-77 

Širvintos 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1546 „Dėl 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo 

sąlygų“: 

1. Į p a r e i g o j u Širvintų meno mokyklos darbuotojus: 

1.1. atvykti į darbo vietą tik neturint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

1.2. sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), informuoti 

mokyklos direktorių; 

1.3. pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiams (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su 

savo šeimos gydytoju konsultacijai.  

1.4.  vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą ir dezinfekuoti dažnai liečiamus 

paviršius savo kabinetuose. 

1.5. Rekomenduoti Širvintų meno mokyklos darbuotojams: 

1.5.1. aptarnaujantiems įstaigos lankytojus, darbuotojams uždarose erdvėse esančiose darbo 

vietose ir bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse ir pan.), taip pat gyvai 

organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti medicinines veido kaukes arba 

respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).  

1.6.  aptarnaujant lankytojus laikytis šių saugos priemonių: 

1.6.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo; 

1.6.2. užtikrinti, kad lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito; 

1.6.3. neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

1.6.4. jei darbas susijęs su išvyka (pvz., pamokos už mokyklos ribų), vengti tiesioginio fizinio 

kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose 

erdvėse rekomenduojama dėvėti kaukes. 

1.7. P a v e d u valytojai Alvydai Pikciūnienei: 

1.7.1. vėdinti bendras patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą; 

1.7.2. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) 

valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną ; 

1.7.3. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros 

sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3hGFqV4). 



1.8. D r a u d ž i u dirbti darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį: 

1.8.1. kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus tuos, kurie dirba nuotoliniu 

būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais; 

1.8.2. turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus tuos, kurie dirba nuotoliniu būdu.  

1.9. N u r o d a u  lankytojus aptarnauti užtikrinant saugos priemones: 

1.9.1. lankytojus informuoti apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

1.9.2. rekomenduoti vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. 

Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas 

gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduoti dėvėti veido skydelį;  

1.9.3. neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

2.  P a v e d u ūkvedei-raštvedei Dovilei Janukaitienei: 

2.1. ūkvedei-raštvedei Dovilei Janukaitienei parengti informacinį pranešimą apie lankytojų 

aptarnavimo sąlygas įstaigoje; 

2.2. su šiuo įsakymu supažindinti darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, išsiunčiant el. 

paštu ir paskelbti šį įsakymą Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. 

įsakymą Nr. V1-222 „Dėl darbo organizavimo Širvintų meno mokykloje sąlygų“. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2021 m. lapkričio 

12 d. įsakymą Nr. V1-241 „Dėl darbo organizavimo Širvintų meno mokykloje sąlygų“. 
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