VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KORONAVIRUSO PROFILAKTIKOS VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE
2020 m. vasario 25 d. Nr. 30-425/20
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio
8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 202002-05 rašto Nr. (10.2.3.4.-412)10-1199 „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims,
kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“ bei siekdamas išvengti virusinių infekcijų plitimo
Vilniaus mieste:
1. N u r o d a u:
1.1.

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų (toliau –

mokykla) vadovams:
1.1.1. užtikrinti reguliarų klasių patalpų vėdinimą darbo dienos pradžioje prieš pamokas ir
po kiekvienos pamokos, plačiai atveriant langus, nesant mokinių patalpose;
1.1.2. aprūpinti mokyklą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais
rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą;
1.1.3. užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą visai mokyklos bendruomenei
(tualetuose, valgykloje ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai);
1.1.4. užtikrinti visų mokyklos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.)
valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną;
1.1.5. užtikrinti rankų dezinfekavimo priemonių prieinamumą prie įėjimo į tualeto patalpas,
sales, drabužines, koridoriuose;
1.1.6. užtikrinti, kad mokyklos patalpose esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų
dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną;
1.2. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams:
1.2.1. užtikrinti reguliarų miegamųjų, poilsio, žaidimų ir tualetų-prausyklų patalpų vėdinimą
ne rečiau kaip 3 kartus per dieną, nesant vaikų patalpose;

1.2.2. aprūpinti įstaigą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais
rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą;
1.2.3. užtikrinti tualetuose-prausyklose asmens higienos priemonių prieinamumą visai
įstaigos bendruomenei;
1.2.4. užtikrinti, kad įstaigos patalpose ne rečiau kaip 5 kartus per dieną būtų dezinfekuojami
tualetai ir jų durų rankenos;
1.2.5. užtikrinti visų įstaigos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.)
valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – įstaiga) vadovui:
1.3.1. parengti informacinius pranešimus dėl koronaviruso profilaktikos vykdymo ir nuolat
juos papildyti aktualia informacija;
1.3.2. pavesti ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams
informuoti ir praktiškai parodyti asmens higienos priemonių taikymą ugdymo įstaigų mokytojams,
administracijų ir kitiems darbuotojams;
1.4. Vilniaus miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams:
1.4.1. užtikrinti informacinių plakatų apie asmens ir patalpų higienos priemones viešinimą
kiekvienoje klasėje, grupėje, tualetuose-prausyklose;
1.4.2. įpareigoti mokytojus ar kitus darbuotojus informuoti mokinius apie asmens higienos
priemonių praktinį taikymą ne rečiau kaip kartą per dieną;
1.4.3. vaikų ir mokinių, grįžusių iš koronaviruso paveiktų regionų, tėvus supažindinti su
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, nurodyti vaikams ir
mokiniams likti namuose 14 dienų;
1.4.4. darbuotojus, grįžusius iš koronaviruso paveiktų regionų, supažindinti su Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir sudaryti galimybę dirbti
nuotoliniu būdu 14 dienų, nesant tokios galimybės į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris organizuos nedarbingumo pažymėjimo išdavimą.
2. P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.
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