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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo vietoms pasibaigus karantinui būtinų sąlygų Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ (toliau – Mokykla) ir 

darbuotojų vykdomas priemones, užtikrinant saugias darbo Mokyklos patalpose sąlygas.  
2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. 

sprendimą Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių 

valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ bei 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V – 1475 

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (toliau – Operacijų vadovo 

sprendimas).  
 

II SKYRIUS  
MOKYKLOS VYKDOMOS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANT SAUGIAS DARBO  

MOKYKLOS PATALPOSE SĄLYGAS 

 
4. Mokyklos patalpose gali dirbti darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.).  

5. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, 

viduriavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti 
su savo šeimos gydytoju konsultacijai.  

6. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba 

įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, 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. 

7. Siekiant užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus:  
7.1. draudžiama įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;  
7.2. įstaigos lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones — apribojant darbuotojų 

fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą, išskyrus atvejus, kai darbo 

vietos nuo lankytojo atskiriamos pertvaromis arba kai darbuotojai dėvi nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

8. Darbuotojams ir lankytojams yra sudarytos galimybės tinkamai rankų higienai ir (ar) 
dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą gerai matomoje vietoje padėtos darbuotojų ir lankytojų rankų 

dezinfekcijai skirtos priemonės. 

9. Darbuotojams 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 ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 
10. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) 

valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 



11. Rekomenduojama įstaigos lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Organizuojant susirinkimus, pasitarimus 

patalpoje, rekomenduojama darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).  

 

 
 

III SKYRIUS  
DARBUOTOJŲ VYKDOMOS PRIEMONĖS, ORGANIZUOJANT NEFORMALIOJO VAIKŲ 

ŠVIETIMO PROGRAMAS, ĮSKAITANT VAIKŲ POILSIO STOVYKLĄ IR EDUKACINES 

PROGRAMAS 
 
 

13. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos 

principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų 
švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, 

kuriose vykdoma veikla.  
14. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto 

su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto 
laiką.  

15. Pateikti informaciją veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, 
rūpintojams) apie:  

15.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.);  
15.2.   draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).  
16. Neįleisti į Mokyklą vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Nustačius, 
kad vaikui pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitu užkrečiamųjų ligų 

požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti 
izoliuojamas ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija (tel. 1808) dėl tolimesnių veiksmų.  

17. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje dirbti gali darbuotojai, neturintys 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima: 

17.1. sudaromos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus i darbą;  
17.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 
rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai;  
17.3.  jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą, apie tai informuoti NVSC, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 

asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;    
17.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.  
18. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje sudarytos tinkamos sąlygos 

vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių 

patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Jeigu veiklos vykdomos vyresniojo 
mokyklinio amžiaus vaikams, sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie 

įėjimo, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones).  
19. Patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, išvėdinamos prieš 

atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.  
20. Rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų poilsio 

stovyklų edukacinių programų, vadovams, vykdant veiklas patalpose, dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

 



 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Šis Aprašas keičiamas ir (ar) netenka galios Mokyklos direktoriaus įsakymu pasikeitus 
Operacijų vadovo sprendimui ir (ar) netekus jam galios. 

 

_______________________



 


