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KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ 

ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato 

darbo tvarką epidemiologinės situacijos atveju Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre (toliau – 

Jaunimo centras). 

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu 

Nr. V-465 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų”. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Ugdymo procesas Jaunimo centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją 

ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

4. Iškilus būtinybei, ugdymo procesas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. 

5. Jaunimo centre privaloma laikytis maksimalių saugos priemonių: 

5.1. laikomasi saugaus atstumo: tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia 

veiklos organizavimo ypatumai, išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas; 

5.2. užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, dalyvauja ne daugiau 

kaip 30 asmenų; 

5.3. dėvimos asmens apsaugos priemonės: visi vyresni nei 6 metų asmenys uždarose patalpose 

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

kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams 

veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Mokiniams, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali, rekomenduojama dėvėti veido skydelį; 

5.4. laikomasi grupių izoliacijos principo: vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės 

veiklose, užsiėmimai vykdomi taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto. 

6. Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai 

jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. Ribojamas mokinius atlydinčių, 

pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. 

7. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su 

jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu ir asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

8. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant 

izoliuojamas nuo kitų vaikų Apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama jiems registruoti 

vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

9. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti vaikų 

užsiėmimų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos 
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(koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant 

elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

10. Jeigu iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) buvo gauta informacija apie jam 

nustatytą COVID-19 ligą, apie tai administracija nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir toliau bendradarbiauja su šia institucija 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją. 

 

III SKYRIUS 

VYKDOMOS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS SAUGIAS DARBO 

IR UGDYMO SĄLYGAS 

  

11. Kiekvieno Jaunimo centro būrelio, studijos ugdymo procesui vykdyti yra paskirta konkreti 

patalpa. 

12. Mokiniams ir mokytojams yra sudaryta galimybė pasimatuoti temperatūrą. 

13. Jaunimo centras yra parengęs mokinių judėjimo krypčių žemėlapį. 

14. Patalpos išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

15. Į užsiėmimus mokiniai privalo atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku. 

16. Pasibaigus užsiėmimams mokiniai palieka patalpas. Mokiniams ne užsiėmimų metu 

Jaunimo centre būti griežtai draudžiama. 

17. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, 

kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

18. Jeigu inventoriumi, mokymo priemone naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi 

būti valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

19. Tualetuose yra visos higienos priemonės: skystas muilas, popieriniai rankšluosčiai. Klasės 

aprūpintos dezinfekciniu skysčiu. 

20. Darbuotojams ir mokiniams būtina 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, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.  

21. Informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo ir 

čiaudėjimo etiketą ir kt.) pateikiama prie dezinfekcinio skysčio rankoms dezinfekuoti vietų, 

tualetuose ir kitose matomose vietose. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Šis Aprašas keičiamas pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinąsias sąlygas. 

23. Šio aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo Jaunimo centro administracija. 

24.  Jaunimo centro darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su Aprašu 

supažindinami informaciją skelbiant mokyklos informaciniuose stenduose, internetinėje svetainėje. 
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