
Siekdami apsaugoti savo darbuotojus ir Centro lankytojus karantino 

režimo metu, nuo 2020m. birželio 1d. nustatome Centro darbo organizavimo bei 

Įstaigos lankymo tvarką, laikantis tokių reikalavimų: 
 

Su visais Vilniaus moksleivių sveikatos centrą lankančiais ugdytiniais  

sudarytos mokymosi sutartys 2019–2020 mokslo metams galioja iki 2020 m. birželio 28 d. 

1. Visi ugdytiniai, norintys lankyti užsiėmimus birželio mėnesį, privalo registruotis pas savo 

mokytojus. Jei tokios registracijos nebus, Centro mokymosi sutartis bus vienašališkai nutraukta 

nuo birželio 1 d. (mokestis už paslaugas turi būti sumokėtas už laikotarpį iki 2020 m. kovo 

13 d.). 

2. Reguliuojant srautus ir siekiant išlaikyti reikiamą saugų atstumą tarp fizinių asmenų, grupių  

skaičius ženkliai mažėja. Gavus Jūsų patvirtinimus lankyti užsiėmimus birželio mėn. mokytojai 

formuos grupes atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir gebėjimų lygį. 

3. Užsiėmimai vyks nuo 8.30 iki 20.00 val. iki 10 vaikų vienoje grupėje. Laikantis grupių 

izoliacijos principo, privalome užtikrinti, kad ugdytiniai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės 

užsiėmime. Mokestis už birželio mėnesį nesikeičia. 

4. Užsiėmimų tvarkaraštis bus sudaromas taip, kad į persirengimo kambarius eitų po vieną grupę. 

Siekiant išvengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, galima kelių minučių paklaida nuo 

tvarkaraščio, praleidžiant ugdytinius į persirengimo kambarius ir išleidžiant po užsiėmimo. 

5. Naujas tvarkaraštis bus pateiktas gegužės 25 d., kai bus žinomas tikslus ketinančių lankyti 

užsiėmimus birželio mėn. ugdytinių skaičius. 

6. LABAI SVARBU. Į Centro patalpas ugdytiniai bus įleidžiami likus ne daugiau kaip 10 min. 

iki jų užsiėmimo pradžios laiko.  

7. Budintis mokytojas pasitinka grupės vaikus (prie lauko durų) ir praleidžia kiekvieną grupę, prieš 

tai patikrinęs ugdytinių temperatūrą. Jei atvyko karščiuojantis vaikas (37,3˚C ir daugiau), turintis 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) 

nedelsiant izoliuojamas, neleidžiama jam dalyvauti užsiėmime, informuojami tėvai bei 

konsultuojamasi su Karštąja koronoviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

8. Rekomenduojama vaiko (-ų) tėvams (globėjams) neleisti vaikui (-ams) dalyvauti užsiėmimuose, 

kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ 

(toliau – Įsakymas Nr. V-483). 

9. Karantino režimo metu ugdytinių tėvai į Centrą neįleidžiami. Iškilusius klausimus siūloma 

spręsti nuotoliniu būdu susisiekus su grupės mokytoju arba paskambinus į Centrą. 

10. Siekiant saugumo ir srautų reguliavimo, karantino režimo metu, po užsiėmimų nebus 

galimybės išsidžiovinti plaukų (nei su Centro, nei su asmeniniu džiovintuvu). 

Rekomenduojame turėti galvos apdangalą. 

11. Visi kiti į Centrą norintys patekti asmenys registruojasi nurodytu telefonu 8(5) 2766729, 

nurodydami savo vizito tikslą. Į įstaigą patekti galima tik su atsakingo asmens leidimu ir tik 

suderintu laiku.  

12. Į Centrą atvykę asmenys gali patekti tik į tas įstaigos patalpas, kurias nurodo atsakingas asmuo 

ir gali užtrukti įstaigoje tik tiek, kiek tai yra būtina. 

13. Visi į Įstaigą patenkantys asmenys privalo dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas apsaugines 

priemones, dezinfekuotis rankas. 

 


