
JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOS PRIEMONIŲ, 
MAŽINANČIŲ COVID-19 INFEKCIJOS PLITIMO GRĖSMĘ,  

APRAŠAS 

 

1. Mokymosi vieta: 
1.1.  1–4 klasių mokiniams pamokos vykdomos konkrečioje paskirtoje klasėje, 

išskyrus užsienio kalbos ir dorinio ugdymo. Fizinio ugdymo pamokos 
vykdomos aktų salėje, mažojoje salėje ir lauke; 

1.2.  5–8 klasių mokiniams pamokos vykdomos konkrečioje paskirtoje klasėje, 
išskyrus užsienio kalbos, dorinio ugdymo, muzikos, technologijų, informacinių 
technologijų, gamtos mokslų laboratorijose, jei reikia. Fizinio ugdymo pamokos 
vykdomos sporto salėje arba lauke. 

2. Mokinių srautų judėjimas: 
2.1.  1–4 klasių mokiniai į pastatą įeina ir išeina tik per šiaurinį įėjimą, kitų klasių 

mokinių judėjimas per šį įėjimą draudžiamas; 
2.2.  1–4 klasių mokiniai gali eiti tik į savo rūbinę, priskirtą klasę, fizinio ugdymo 

pamokai skirtą vietą, į valgyklą nurodytu laiku, į biblioteką ir skaityklą nuo 
11.40 val. iki 13.15 val. Pertraukos metu gali išeiti į kiemą tik šiaurinėje pastato 
pusėje. Pradinių klasių mokiniai į valgyklą įeina per šiaurinio įėjimo pusę. 
Naudojasi tik prie klasės atitinkamame aukšte esančiu tualetu. 

2.3.  5–8 klasių mokiniai į pastatą įeina tik per centrinį įėjimą. Išeina iš pastato: 2 
trikampio visų aukštų klasėse esantys mokiniai per rytinį išėjimą (Vytauto 
Didžiojo g. pusėje), 3 trikampio visų aukštų klasėse esantys mokiniai per 
vakarinį išėjimą (stadiono pusėje). 

2.4.  5–8 klasių mokiniai gali eiti į biblioteką ir skaityklą iki 11.30 val. ir nuo 13.30 
val., į valgyklą per duris, esančias prie sporto salės. Naudojasi tik 2 ir 3 
trikampių tualetais. 

2.5.  Pertraukos metu iš klasės išėję mokiniai lieka koridoriuje prie priskirtos klasės, 
jei nereikia pereiti prieš pamoką į kitą koridorių. 

2.6.  Fizinio ugdymo pamokai persirengimo kambariuose persirengia tik vienos 
klasės mokiniai, kita klasė įeina persirengti tik į išvėdintą ir išdezinfekuotą 
patalpą. 

2.7.  Pamokų laiku mokiniams draudžiama savavališkai išeiti iš progimnazijos 
teritorijos. 

3. Saugos priemonės: 
3.1.  Mokiniai koridoriuose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos 

priemonę, pamokų metu dėvėti neprivaloma. 
3.2.  Pagal galimybes koridoriuose, valgykloje, progimnazijos kieme 

rekomenduojama laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų socialinio atstumo. 



3.3.  Privaloma laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. Dezinfekuoti 
rankas dezinfekciniu skysčiu arba plauti jas muilu ir vandeniu. 

3.4.  Mokytojai pamokos metu, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti 
veido kaukę ar kitą apsaugos priemonę. 

3.5.  Mokyklos darbuotojai bendrose patalpose privalo dėvėti veido kaukes ar kitas 
apsaugos priemones. 

3.6.  Mokinių tėvai (globėjai) ar kiti asmenys įeidami į progimnazijos patalpas 
privalo dėvėti veido apsaugos priemones. 

3.7.  Draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 
daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų 
požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  

4. Maitinimas: 
4.1.  Pradinių klasių mokiniai eina į valgyklą lydimi mokytojo: 

4.1.1. 1 klasių 10.25–10.35 
4.1.2. 2 klasių 10.35–10.45 
4.1.3. 3 klasių 10.40–10.50 
4.1.4. 4 klasių 10.45–10.55 

4.2.  5–8 klasių mokiniai į valgyklą eina 11.25 val. 
4.3.  Mokiniams rekomenduojama turėti asmeninę gertuvę. 

5. Patalpų valymas vėdinimas: 
5.1.  Klasės vėdinamos per visas pertraukas. 
5.2.  Rankenos, stalviršiai ir bendrai naudotinos priemonės valomos 

dezinfekuojančiu skysčiu prieš į patalpą įeinant kitai mokinių grupei. 


