PATVIRTNTA
Vilniaus ZcmynOs ginlnaz」 Os
dircktoriaus 2020 m.kovo 24 d.
lsよ ymu

Nr.Vl‑119

VILNIAUS ZEMYNOS GIMNAZIJOS
DAR30 KARANTINO SALYGO■ lIIS PLANAS(COVID‐

19)

KARANTINO METU DARBAS IR UGDYMO PROCESAS ORGANIZUOJAMAS
NUOTOLDヾ IU BUDU
︲ ｒ
ｉ
Ｅ Ｎ
1

Priemonds
Darbuotojq izoliacijos griZusiq ne tik i5
viruso COVID-19 paveiktq regionq, bet
i5 uZsienio uZtikrinimas.

fgywendinimo terminas

Atsakingi rykdytojai

laikotarpiu
(griius ne tik i5 viruso
COVID-19 paveiktq
regionq, bet ir i5

fstaigos vadovas

14 dienq

ir

うん

uZsienio)
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Kreipimasis ! Nacionalini visuomends
sveikatos centr4 del nedarbingumo
suteikimo (nesant galimybes dirbti
nuotoliniu bldu).
Saugumo priemoniq istaigoje taikymas:
Dezinfekavimo. asmeniniq
apsaugos priemoniq naudojimas ir
saugaus atstumo laikymasis;
Planuotq vizitq at5aukimas;
Planuotq atostogq alSaukimasl
Renginiq at5aukimas;
Draudimas organizuoti ir dalyvauti
renginiuose/susitikimuose.
Saugaus elgesio rekomendacijq
darbuotojams teikimas, darbuotojq
konsultavimas kilus klausimams de1
COVID-19 (telefonu ar kitu nuotoliniu
budu).
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Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu
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Mokメ a■ ir mokini■ skaim■ enini■
teclmolog」 ■n7atldaimo klallsimais
konsultavimo uを ikriniinas telcfonu
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Nuolat vie5ina ir atnaujina informacij4
apie COVID-19 ir jo prevencij4 istaigos
internetiniame puslapyje, el. lai5kais.
Nuolat vie5ina ir atnaujina informacij4
apie istaigos nuotolinj darb4, parengia
daZniausiai uZduodamq klausimq skilti
intemetiniame puslapyj e (DUK).
Komunikuoja tik LR Vl,riausybes,
Vilniaus miesto savivaldybes patvirtintq
informacii4, remiasi patikimais Saltiniais.

Nuolat

[staigos vadovas

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

IT specialistas

Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

IT specialistas

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

IT specialistas

(85)2400562(830‑16 00 val)
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Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu

Jstaigos vadovas
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Komunikuoja ir informuoja darbuotojus
apie nuotolinio darbo bendroveje
organizavimo tvark4, teikia konsultacijas,
aprlpina reikalingomis darbo
priemonemis.
Susitikimus organizuoti pasitelkiant
konferenciniq pokalbiq programas.
Nustato dezinfekciniq priemoniq poreiki,
organizuoja jq pirkim4 ir iSdavimq
darbuotojams.
Teikia uZ patalpq va1ym4 atsakingiems
asmenims. valymo ir dezinlekavimo
instrukcijas.
Darbo vietq ir bendrojo naudojimo
patalpq pavir5iq valymas dregnuoju budu
ir dezinfekavimas.

Ekstremaliosios

[staigos vadovas

situacij os laikotarpiu

Ekstremaliosios
situaciios laikotamiu
Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

lstaigos vadovas

Direktoriaus
pavaduotoj as aplinkai

Ekstremaliosios
situacij os laikotarpiu
Ne rediau kaip 1 kart4
per dienq
(ekstremaliosios
situaciios laikotamiu)
Ekstremaliosios
situacijos laikotarpiu

lstaigos patalpose i5kabinti plakatus apie
COVID- 1 9 prevencinius veiksmus bei
apie darb4 nuotoliniu bidu karantino
laikotarpiu.
UZtikinti pavir5iq, grindq valym4
Ekstremaliosios
dregnuoju b[du ne rediau kaip I kart4 per
situacij os laikotarpiu
dien4 (naudojant dezinfekcines
priemones).
UZtikrinti, kad imoneje esantys tualetai,
Ekstremaliosios
bendro naudojimo stalai, durq rankenos,
situacijos laikotarpiu
laiptq tureklai ir kiti pavirSiai br:tq
dezinfekuojami ne rediau kaip 5 karlus per
dien4.
UZtikrinti patalpq vedinim4 ne rediau kaip Ekstremaliosios
5 karh:s per diena (iei dirbama patalpose).
situacii os laikotarpiu
UZtikrinti asmens higienos priemoniq
Ekstremaliosios
prieinamum4. Prie plautuviq turi buti
situacijos laikotarpiu
pakankamai skysto muilo arba skysto
anti bakterinio muilo. vienkartin i q
rank5luosdiq, dezinfekciniq skysdiq.
Darbuotojus informuoti apie rankq
plovimo svarb4 uZkrediamq ligq
profrlaktikai. Prie plautuviq pakabinti
atmintines,,Kaip taisyklingai plauti
rankas", prie dezinfekciniq skysdiq
stoteliq,,Kaip taisyklingai dezinfekuoti
rankas".
Rekomenduojama laikytis padidinto
Ekstremaliosios
atsargumo ir higienos, maksimalios
situacijos laikotarpiu
fi zines distancijos priemoniq.
Nerekomenduojama sveikintis spaudZiant
ranka, apkabinant ar budiuoiant kitus.
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Techninio personalo
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Visi darbuotojai
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