PATVIRTINTA
Šilalės meno mokyklos
direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. V1-12
UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO ESANT KARANTINO SĄLYGOMS ŠILALĖS
MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo proceso atnaujinimo esant karantino sąlygoms Šilalės meno mokykloje (toliau
– Mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas atnaujinti ugdymo procesą.
II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
2. Mokiniai, esant karantino sąlygoms, Šilalės meno mokyklą gali lankyti tik pasirašius ir
pateikus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) deklaraciją (priedas Nr.2).
3. Mokyklą lankyti gali tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Rekomenduojama vaiko (-ų)
tėvams (globėjams) neleisti vaikui (-ams) dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose, kai
vaikas (-ai) serga 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“ (toliau – Įsakymas Nr. V483).
4. Mokinius lydintys tėvai, kiti interesantai ir mokytojai privalo:
4.1. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones);
4.2. prie įėjimo į įstaigą dezinfekuoti rankas;
5. Į pamokas mokiniai renkasi pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį, ne anksčiau kaip 5
min. prieš prasidedant pamokai. Pasibaigus pamokoms mokiniai turi palikti mokyklą ir nesibūriuoti.
6. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių
žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja savo
specialybės mokytoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją;
7. Mokinius moko mokytojai, užpildę ir pasirašę darbuotojo deklaraciją (priedas Nr. 1).
8. Tėvams į pamokas eiti draudžiama.
9. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į mokyklą nepriimamas.
10. Prieš pradedant vaikų ugdymą mokykloje turi būti pasirengta įgyvendinti Sveikatos
apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
rekomendacijas:
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10.1. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai, gerai
matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemonės;
10.2. šalia įėjimų į mokyklą pakabinti informaciją apie asmens higienos laikymosi
būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
10.3. mokykloje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
10.4. pamokos organizuojamos taip, kad kiekvienam mokiniui pamokų vykdymo patalpose
būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv.m. plotas;
10.5. patalpas vėdinti prieš atvykstant mokiniams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną,
patalpų temperatūra negali būti žemesnė nei 12 °C;
10.6. patalpas ir aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
11. Mokyklos darbuotojai privalo:
11.1. pateikti deklaraciją (priedas Nr. 1);
11.2. dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
11.3. maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: užtikrinti, mokiniai nuolatos
dalyvautų tos pažios grupės pamokose, pamokos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų
grupių kontakto tiek klasėse, patalpose tiek lauke;
11.4. laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir mokinių. Jei
išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas
(trumpiau nei 15 min.);
11.5. neorganizuoti bendrų veiklų kelioms mokinių grupėms;
11.6. pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų
požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo darbo.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Aprašas yra privalomos visiems Mokyklos pedagogams ir administracijai.
13. Aprašas minėtiems darbuotojams siunčiamas elektroniniu paštu. Darbuotojai,
susipažinę su Aprašu, atsiunčia patvirtinimą „Susipažinau“ el. paštu: silmenmo@gmail.com
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