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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ  
UŽTIKRINIMO VILNIAUS SPORTO MOKYKLOJE „TAURAS“  

TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ (toliau – Mokykla) neformaliojo vaikų švietimo 

būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 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 

būtinų sąlygų užtikrinimo“. 

2. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 18 d. ir galioja iki atskiro Lietuvos Respublikos 

vyriausybės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo. 

 
II SKYRIUS 

MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

3. Neformaliojo vaikų švierimo veiklas organizuoti ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis ir 

užtikrinti, kad kiekvienam vaikui veiklos vykdymo patalpose btų skiriamas ne mažesnis nei 5 

kv.m.plotas. 

4. Veiklos vykdomos laikanis grupės izoliacijos principo:  

4.1. užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose; 

4.2. veiklos vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto tiek 

patalpose, kuriose veikla vykdoma, tiek lauke; 

4.3. rekomenduojama vienos vaikų grupės veiklas organizuoti vienoje patalpoje (grupės 

veiklos vykdymo patalpų nekeisti); 

4.4. prioritetą teikti veiklų organizavimui lauke. 

5. Užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi saugaus ne mažesnio nei 1 metro vienas nuo kito ir 

vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo 

laikas (trumpiau nei 15 min.). Darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose, metu 

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

ar kitas priemones). 
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6. Veiklas organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose 

nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką ir išlaikyti saugų 

atstumą. 

7. Pateikti informaciją veilose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams) apie: 

7.1. asmenshigienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

7.2. apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ir kt.) pagal Nutarimo Nr. 207 nuostatas; 

7.3. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

8. Matuoti visų į veiklas atvykstančių vaikų kūno temperatūrą prie įėjimo, ir neįleisti vaikų, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).  

9. Užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

ir užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). 

Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima: 

9.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir 

užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.) į darbą 

nevyktų; 

9.2. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems 

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

9.3. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir 

užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.), nedelsiant 

nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1908 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

9.4. jei Mokykla 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; 

9.5. drausti dirbti darbuotpjams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

10. Rekomenduoti nedirbti tiesiogiai su vaikais darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei 

(vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (ara) sergantiems lėtinėmis ligomis). 
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11. Užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių pateikiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Jei veiklos vykdomos vuresnio mokyklinio amžiaus vaikams, sudaryti galimybę 

rankų dezinfekcijai. 

12. Užtikrinti, kad patalpos, kuriose vykdomos veiklos būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams valyti 

skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros 

patalpos, po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei 

ugdymo priemone, inventoriumi naudojosi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas turi būti atliekamas 

atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-

19 pandemijos metu. 

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Patvirtinus ar pakeitus Aprašą, darbuotojai su juo supažindinami pasirašytinai. 

14. Aprašas, pasikeitus 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 būtinų sąlygų užtikrinimo“, turi būti peržiūrimas ir prireikus 

atnaujinimas. 

________________________ 


