PATVIRTINTA
Šiaulių dailės galerijos l.e.p. direktoriaus
2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-21
ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ
ORGANIZUOJANT EDUKACINES VEIKLAS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių dailės galerijos edukacinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau –
aprašas) nustato ir apibrėžia saugų Šiaulių dailės galerijos (toliau – įstaiga) edukacinių paslaugų
(programų, renginių, užsiėmimų ir kt.) teikimą, lankytojų priėmimą, darbuotojų darbo
organizavimą iki bus atšaukta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir bus atnaujintas įprastas
edukacinių paslaugų teikimo procesas.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 kovo 14 d.
nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo
organizavimo būtinų sąlygų“ (suvestine redakcija nuo 2020-05-19).
3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
3.1. edukacinė veikla – įstaigoje teikiamos edukacinės paslaugos ir organizuojami
edukaciniai užsiėmimai, renginiai, programos;
3.2. vaikai – edukacinėje veikloje dalyvaujantys ikimokyklinio, mokyklinio, vyresniojo
mokyklinio amžiaus vaikai;
3.3. darbuotojai – edukacinėje veikloje dalyvaujantys įstaigos darbuotojai, edukacinių
užsiėmimų, renginių kūrėjai, edukatoriai bei jų asistentai.
II. EDUKACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
4. Edukacinė veikla organizuojama ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir užtikrinama,
kad kiekvienam vaikui edukacinės veiklos vykdymo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5
kv. m. plotas.
5. Edukacinė veikla vykdoma laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai
dalyvautų tos pačios vaikų grupės veikloje, tose pačiose patalpose, kad būtų išvengtas skirtingų
grupių vaikų kontaktas tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. Prioritetas teikiamas
edukacinių veiklų organizavimui lauke.
6. Edukacinė veikla organizuojama taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veikloje
nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir
išlaikomas saugus atstumas.
7. Edukacinėje veikloje dalyvaujantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)
įstaigoje, matomoje vietoje, turi būti pateikta ši informacija:
7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.);
7.2. apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones);
7.3. apie atvykusių į edukacinius užsiėmimus vaikų kūno temperatūros matavimą;
7.4. apie draudimą edukacinėje veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių
(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
7.5. apie tai, kad edukacinėse veiklose nerekomenduotina dalyvauti vaikams, sergantiems
lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino
laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių
lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas
nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
III. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ EDUKACINIŲ PASLAUGŲ
TEIKIME, DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Edukacinės veiklos metu darbuotojai privalo laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 1 metro,
atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio
kontakto ar ribojamas jo laikas (trumpiau nei 15 min). Darbuotojams edukacinės veiklos, ypač
vykdomų uždarose patalpose, metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
9. Edukacinės veiklos vietoje gali dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
10. Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima:
10.1. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems
pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo;
10.2. darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),
nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel.
1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
10.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam
nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC
nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
10.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
10.5. darbuotojas privalo informuoti tiesioginį vadovą apie jam nustatytą COVID-19 ligą
(koronoviruso infekciją).
11. Rekomenduotina, kad edukacinių paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais
nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba)
sergančiais lėtinėmis ligomis).
12. Darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir
kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
viduriavimas, vėmimas ir pan.), privalo apie tai informuoti įstaigos vadovą ir į darbą nevykti.
IV. HIGIENOS REIKALAVIMŲ VYKDYMAS
13. Edukacinių paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir
darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama
skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai).
14. Jei edukacinė veikla vykdoma vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turi būti

sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai – gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai
skirtos priemonės, paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.
15. Jei edukacinės veiklos metu numatomas vaikų maitinimas, pirmenybė teikiama
maitinimo organizavimui veiklos vykdymo patalpose. Maitinimas švediško stalo principu, kai
maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Jei vaikai maitinami bendroje patalpoje –
po kiekvienos grupės maitinimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.
16. Patalpos, kuriose vykdoma edukacinė veikla, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų
rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams
valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
17. Jei organizuojant edukacinę veiką naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po
kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone,
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po
kiekvieno panaudojimo.
18. Kitas aplinkos valymas edukacinių paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas
atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS
%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Pasikeitus šiame apraše minimiems teisės aktams ar kitiems dokumentams, įstaigos
veikla organizuojama vadovaujantis aktualioms tų teisės aktų ar dokumentų redakcijomis.
20, Šis aprašas gali būti keičiamas, dėstomas nauja redakcija ar panaikinamas įstaigos
vadovo įsakymu.
__________________________________

