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Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo pakeitimus, profesinio mokymo 

centro „Žirmūnai“ (toliau – Mokymo centras) įstatuose įtvirtintą ūkinį, finansinį, organizacinį bei 

teisinį savarankiškumą, darbas, ugdymas, profesinis mokymas, konsultacijos ir kita veikla profesinio 

Mokymo centre karantino laikotarpiu organizuojama užtikrinant būtinųjų sąlygų ir priemonių, 

nurodytų šiose taisyklėse, laikymąsi remiantis kuriais karantino laikotarpis, prasidėjęs 2020 m. 

lapkričio 7 d. yra pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d., numatant atitinkamus  nuotolinio darbo ir 

profesinio mokymo reikalavimus: 

1. Darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas 

(darbą) būtina atlikti darbo vietoje arba kai funkcijas (darbą) atlieka asmenys, atitinkantys aktualiame 

nutarime nurodytus kriterijus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, 

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma 

užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą. 

1.1. Žemiau nurodytais atvejais darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos gali būti 

neribojamos arba ribojamos iš dalies, jei asmenys atitinka bent vieną iš šių kriterijų:  

1.2. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

1.2.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.2.2. praėjus 4 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

1.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

1.2.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.2.5. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo 

rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos 

terminas); 

1.2.6. ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, 

atlikus COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą), turi gautą neigiamą 

atsakymą. 

1.3. Prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą; 

1.4. Profilaktiškai besitestuojantys ir kurie gavę neigiamą tyrimo atsakymą. 

2. Darbuotojai pajutę COVID-19 ligos simptomus, turi imtis veiksmų, nurodytų teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose asmenų veiksmus COVID-19 ligos užsikrėtimo atveju, bei telefonu / 

elektroninio ryšio priemonėmis nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie simptomų pasireiškimą. 

Užsiregistravus arba atlikus laboratorinius tyrimus COVID-19 ligai nustatyti, apie tai telefonu / 

elektroninio ryšio priemonėmis nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą. Sužinojus COVID-19 ligos 

tyrimo rezultatus, apie tai telefonu / elektroninio ryšio priemonėmis nedelsiant informuoti tiesioginį 

vadovą. Esant kompetentingų institucijų nustatytam izoliavimosi namuose ar kitoje gyvenamojoje 

vietoje terminui, apie tai telefonu / elektroninio ryšio priemonėmis nedelsiant informuoti tiesioginį 

vadovą. 

3. Vidiniai renginiai, susirinkimai ar darbuotojų mokymai organizuojami nuotolinėms 

komunikavimo priemonėms. 



4. Darbuotojai atvykę į Mokymo centro patalpas šiose taisyklėse nustatyta tvarka, savo 

darbą Mokymo centro patalpose turi savarankiškai organizuotis taip, kad būtų kuo mažiau 

kontaktuojama su kitais asmenimis, vengiant tarpusavio fizinių kontaktų. 

5. Turi būti laikomasi ne mažesnio nei 2 metro atstumo tarp sėdimų darbo vietų, o pagal 

infrastruktūros galimybes Mokymo centras perorganizuoja darbuotojų darbo vietų išdėstymą, kad 

viename kabinete būtų ne daugiau nei 1 darbo vieta darbuotojui. 

6. Profesinis mokymas, ugdymas, neformalus vaikų švietimas, pagalba mokiniams 

vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų 

vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas 

būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis sąlygas (kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų 

patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba kai dalyvauja 11–30 mokinių ar 

studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 

10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui); 

7. Ugdymas pagal vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu arba Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu būdu periodiškai atliekant pagal vidurinio ugdymo 

programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą 

COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) nustatyti ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygas. Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti gali būti 

neatliekamas (arba savikontrolė galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti 

neatliekama) pagal vidurinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kuriems ugdymas 

organizuojamas atvirose erdvėse. 

8. Patalpose, kuriose vykdomi mokymai gali dalyvauti dalyvautų ne daugiau kaip 10 

mokinių arba, jei dalyvauja 11–30 mokinių, kiekvienam patalpoje esančiam asmeniui būtų skiriamas 

ne mažesnis kaip 10 m2 patalpos plotas. 

9. Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas, nuotoliniu būdu; 

10. Į Mokymo centro patalpas asmenys įleidžiami tais atvejais, kai dalyvauja leidžiamos 

formos mokymo organizavimo procese, Mokymo centro administracinėje ar ūkinėje veikloje, yra 

Mokymo centro paslaugų, darbų ar prekių teikėjai (ar jų atstovai) pagal sudarytas su Mokymo centru 

vykdomas sutartis, bei kuriems nėra taikoma privaloma izoliacija. 

11. Į Mokymo centro patalpas įleidžiami darbuotojai, pateikę darbuotojo pažymėjimą 

budėtojui ar paskirtam darbuotojui, o mokiniai pateikę mokinio pažymėjimą ar kitą atitinkamą 

dokumentą. 

12. Į Mokymo centro patalpas pašaliniai asmenys – neįleidžiami (išskyrus projektų 

dalyvius, kompetencijų vertinimo komisijas, baigiamojo egzamino dalyvius arba kiti asmenis, pagal 

iš anksto suderintą laiką su administracijos darbuotoju). 

13. Į Mokymo centro patalpas kategoriškai draudžiama atvykti asmenims, kuriems taikytina 

privaloma izoliacija jos laikotarpiu. 

14. Asmenims, kuriems objektyviai reiškiasi karščiavimas (37,3 pagal Celsijų ir daugiau) 

ar kurie serga ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, arba kurie turi užkrečiamųjų ligų požymių 

(pvz.: kosulys, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas) į 

Mokymo centro patalpas – draudžiama atvykti. 

15. Visi į Mokymo centro patalpas atvykstantys asmenys registruojami registracijos žurnale 

ir atitinkamose registracijos formose: 

15.1. Administracijos darbuotojai, mokytojai, ūkinės dalies darbuotojai ar mokiniai 

registruojami registracijos žurnale budėtojo, Mokymo centro paslaugų, darbų ar prekių teikėjai ar jų 



atstovai registruojami registracijos formose budėtojo, Mokymo centro padaliniuose asmenų 

registraciją vykdo jų vadovų priskirtas darbuotojas. 

15.2. Mokinius registruoja mokytojas ar profesijos mokytojas (dienyne žymimas 

lankomumas). 

15.3. Grožio paslaugų klientai priimami pagal išankstinę registraciją, kurią vykdo grožio 

paslaugų mokytojas, bei registruojami registracijos formose budėtojo apie atvykimą į patalapas. 

16. Visi į Mokymo centro patalpas įleisti asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir 

visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), kuriomis pasirūpinti privalo patys, taip pat 

rekomenduojama dėvėti pirštines (kuriomis pasirūpinti privalo patys). Reikalavimas netaikomas 

asmenims, kurie sportuoja, paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos 

gavėjui būnant su kauke. 

17. Visiems asmenims, esantiems Mokymo centro patalpose, privaloma dėvėti tinkamas 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis rankų higienos (dažnai ir prisilietus prie 

paviršių, su kuriais kontaktą galėjo turėti kiti asmenys ar darbuotojai, plauti rankas skystu muilu ir 

tekančiu vandeniu, dezinfekuoti rankas  dezinfekcinėmis priemonėmis), vengti liesti rankomis veidą, 

akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

18. Pasireiškus specifiškiems simptomams, pvz., prasidėjus karščiavimui (ypač jeigu 

temperatūra pakyla iki 37,3 pagal Celsijų ir daugiau) ar užkrečiamųjų ligų požymiams (kosulys, 

apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas ir pan.) bei asmeniui 

esant Mokymo centro patalpose, pastarasis turi nedelsiant apleisti patalpas, kreiptis konsultacijai 

karštąja koronoviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.  

19. Mokinys, kuriam Mokymo centro patalpose pasireiškia ūmių viršutinio kvėpavimo takų 

infekcijos požymiai turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių į specialią patalpą, o apie mokinio 

sveikatos būklę, pagal poreikį informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

20. Darbuotojui, mokiniui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris buvo Mokymo centro 

patalpose, sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai jis 

nedelsiant turi informuoti Mokymo centro administraciją ir Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

(NVSC), vykdyti jo nurodymus, saugiai bendradarbiauti su Mokymo centro administracija ir jos 

paskirtais asmenimis bei NVSC, siekiant nustatyti visus sąlytį su užsikrėtusiuoju turėjusius asmenis 

Mokymo centro patalpose, tokiems asmenims taikant izoliaciją. 

21. Organizuojant darbą, ugdymą ir mokymą privalomai ribojami asmenų srautai: 

21.1.  mokinių leidžiamą praktinę veiklą organizuoti taip, kad būtų laikomasi visų saugumo 

priemonių;  

21.2.  kiekviename Mokymo centro aukšte nurodoma pagrindinės mokinių judėjimo 

kryptys, ant kiekvieno kabineto nurodomas grupės numeris; 

21.3. turi būti užtikrinama, kad mokiniai ar asmenys neturėtų tiesioginio kontakto su 

darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais ar 

ugdymo/mokymo proceso vykdymas. 

21.4. Mokymo centro bendrosiose patalpose vengti tiesioginio fizinio kontakto, 

nesibūriuoti, išlaikyti 2 m atstumą tarp asmenų ar asmenų grupių. 

22.  Mokymo centro patalpų priežiūra turi atitikti šiuos reikalavimus: 

22.1. už patalpų, kabinetų, klasių periodišką vėdinimą atsakingi darbuotojai, mokytojai; 

22.2. kiekviename kabinete turi būti dezinfekcinės priemonės;  

22.3. mokytojai kabinetus, klases, kitas patalpas, kuriose vyksta ugdymo, mokymo veiklos 

išvėdina prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims; 

22.4. mokytojai užtikrina, kad dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, 

kėdžių atramos ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau (bet ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną), o jei ugdymo, mokymo priemonę, inventorių naudoja daugiau kaip 1 asmuo, 

išvaloma ir dezinfekuojama po kiekvieno panaudojimo, o teikiant grožio paslaugas – dezinfekuojami 

paviršiai ir naudotos priemonės po kiekvieno kliento; 

22.5. po kiekvienos klasės, kabineto, patalpos panaudojimo jos turi būti išvalomos ir 

išvėdinamos; 



22.6. kitas aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos 

priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf). 

23. Mokymo centras užtikrina darbuotojų aprūpinimą reikiamomis apsaugos ir higienos 

priemonėmis (t.y., dezinfekciniu skysčiu, papildomomis dezinfekcijos priemonėmis dažnesniam 

paviršių dezinfekavimui, muilu, vandeniu praustuvėse ir pan.), atitinkamas priemones išdėstant 

matomose vietose. 

24. Mokymo centre maitinimas teikiamas kai užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos. 

25. Apgyvendinimo paslaugos organizuojamos viename kambaryje apgyvendinant ne 

daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius. Nustatytas reikalavimas netaikomas 

asmenims turint galimybių pasą. 

26. Mokymo centro teikiamos grožio paslaugos Socialinių paslaugų, grožio ir profesinės 

reabilitacijos skyriaus mokomojoje kirpykloje teikiamos, užtikrinant šias saugos ir kitas 

(organizavimo) sąlygas: 

26.1. iš anksto nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ar kt.) užregistruotiems paslaugų 

gavėjams, kurie į paslaugos teikimo vietą turi atvykti laiku, negali laukti teikimo paslaugų teikimo 

vietoje, išskyrus paslaugos gavėją lydinčius asmenis (lydint vaikus, neįgaliuosius, specialiųjų 

poreikių asmenis ir pan.); 

26.2. mokiniui pasitinkant kirpyklos paslaugų gavėją mokymo centro fojė pagal išankstinį 

užrašymą; 

26.3. Mokymo centro budintis kirpyklos paslaugų gavėjui pamatuoja temperatūrą. Į 

mokymo centrą neįleidžiami paslaugų gavėjai, kuriems pasireiškia ūmus viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymiai (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas); 

26.4. mokytojui  užtikrinant, kad mokiniams ir paslaugų gavėjams būtų sudaryta tinkama 

rankų higiena ir dezinfekcija, matomose vietose pakabintos vartotojų rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės; 

26.5. tarp paslaugų teikėjų darbo vietų ar tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, kai tai 

leidžia paslaugos teikimo ypatumai, išlaikant bent 2 m atstumą ir užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo 

ploto vienam paslaugos gavėjui; 

26.6. organizuojant kirpyklos darbą taip, kad kuo labiau mokiniai laikytųsi saugaus 

atstumo vienas nuo kito ir (ar) paslaugų gavėjo. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes 

organizuoti paslaugų teikėjų pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto. Mokytojas 

turi sudaryti mokinių darbo grafiką; 

26.7. mokiniui ir jam prižiūrimam mokytojui privalomai dėvint respiratorius, kurie turi 

būti keičiami kas 4 val. Paslaugų gavėjai turi dėvėti kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną, išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant 

su kauke.  Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės 

kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti 

veido skydelį). Paslauga gali būti neteikiama, jei paslaugos gavėjas nedėvi kaukės; 

26.8. mokytojui nuolat stebint savo ir mokinių sveikatą. 

27. Prieš pradedant mokomojoje kirpykloje veiklą rekomenduojama atlikti profilaktinį 

vienkartinį tyrimą dėl COVID-19 ligos kiekvienam mokiniui ir mokytojui (koronaviruso 

infekcijos) teisės aktų nustatyta tvarka. 

28. Prie įėjimų į Mokymo centrą pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę, reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimas dalyvauti kontaktinėse veiklose, kuriems 

pasireiškia specifiniai požymiai. 

__________________________________ 

https://bit.ly/3mWbxzf

