
                                           PATVIRTINTA 

                    Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos  

                                                                                        direktoriaus 2020-09- 09 

                                                                                         įsakymu Nr.1-27  

 

 

ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID-19 LIGOS METU 

A.KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOJE 

 

 

Veiksmai, kai mokiniui pakilo temperatūra ar pasireiškė ūmioms žarnyno infekcijoms ir kt. 

užkrečiamoms ligoms būdingi simptomai: 

1. Izoliuoti mokinį mokyklos memorialiniame muziejuje, paskirti atsakingą asmenį būsiantį 

kartu su mokiniu kol atvyks mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

2. Atlikti rankų higienos procedūrą ir uždėti mokiniui medicininę kaukę. 

3. Nuraminti mokinį ir informuoti apie situaciją mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), pakviesti 

juos atvykti pasiimti mokinį ir nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose. 

4. Priminti mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), kad atvykti būtina dėvint kaukę. Namo 

neleidžiama vykti visuomeniniu transportu. 

5. Dėl tolimesnių veiksmų, mokinio, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, tėvams (globėjams, rūpintojams), nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju. 

6. Įpareigoti personalo darbuotojus atlikti dezinfekciją ozonatoriumi pagal gamintojo 

instrukcijas bei vėdinimą muzikos mokyklos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo, jas 

vėdinant ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus. 

7. Surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, mokytojams, 

darbuotojams.  

Veiksmai, kai darbuotojui pakilo temperatūra ar pasireiškė ūmioms žarnyno infekcijoms ir kt. 

užkrečiamoms ligoms būdingi simptomai: 

1. Atlikti rankų higienos procedūrą ir paduoti darbuotojui medicininę kaukę (jei buvo dėvima, 

pakeisti į naują). 

2. Įpareigoti darbuotoją nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose. 

3. Priminti darbuotojui, kad namo neleidžiama vykti visuomeniniu transportu. 

4. Dėl tolimesnių veiksmų, darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju. 

5. Įpareigoti personalo darbuotojus atlikti dezinfekciją ozonatoriumi pagal gamintojo 

instrukcijas bei vėdinimą muzikos mokyklos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo, jas 

vėdinant ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus. 

6. Surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, mokytojams, 

darbuotojams.  

 

 



Veiksmai, kai COVID-19 liga patvirtinta Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos 

darbuotojui: 

1. Susisiekti su darbuotoju, sužinoti visą reikiamą informaciją, priminti apie būtinybę izoliuotis 

bei sudaryti sąlytį turėjusių asmenų sąrašą. 

2. Informuoti visus asmenis pagal sudarytą sąrašą, kad jie gali izoliuotis ir kad jiems privalu 

sulaukti NVSC specialistų skambučio. Nesulaukus skambučio per 24 val. nurodyti šiems 

asmenims patiems kreiptis užpildant Sąlytį turėjusių asmenų anketą adresu 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa arba skambinant telefonu numeriu (8 5) 264 

9676. 

3. Sulaukti NVCS specialistų skambučio ir bendradarbiauti dėl tolimesnių veiksmų. Esant 

poreikiui susitarti su NVSC specialistais dėl nuotolinio susitikimo. Nesulaukus skambučio per 

24 val. susisiekti su NVSC specialistais telefonu numeriu (8 5) 264 9676. 

4. Susisiekti su visais muzikos mokyklos darbuotojais nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu, 

telefonu) ir informuoti apie susidariusią situaciją bei tolimesnius veiksmus. 

5. Įpareigoti personalo darbuotojus atlikti dezinfekciją ozonatoriumi pagal gamintojo 

instrukcijas bei vėdinimą muzikos mokyklos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo, jas 

vėdinant ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus. 

6. Informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie susidariusią situaciją, atliekamus ir 

planuojamus atlikti veiksmus. 

7. Leisti atnaujinti darbus tik tiems asmenims, darbuotojams, kurių neizoliavo NVSC, tačiau ne 

anksčiau nei bus atlikti dezinfekcijos darbai. 

Veiksmai, kai Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos mokinys, darbuotojas bendravo su 

asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga: 

1. Susisiekti su visais muzikos mokyklos darbuotojais nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu, 

telefonu) ir informuoti apie susidariusią situaciją bei tolimesnius veiksmus. 

2. Užtikrinti sąlytį su sergančiu asmeniu turėjusiems darbuotojams nuotolinio darbo, mokiniams 

nuotolinio mokymosi galimybę. Nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu, informuoti apie 

asmens prievolę kreiptis NVSC ir šeimos gydytoją, kad būtų galima gauti nedarbingumo 

pažymėjimą. Saviizoliacijos laikotarpį darbuotojui, mokiniui nustato NVSC specialistai. 

 


