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VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS PATALPŲ VALYMO TVARKA 

COVID-19 PANDEMIJOS METU 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos (toliau - progimnazijos) patalpų valymo tvarka (toliau - 

tvarka) COVID-19 pandemijos metu reglamentuoja progimnazijos patalpų valymą COVID-19 

pandemijos metu. 

2. Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS% 

20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf ).bei Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo 

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2021-2022 m. m. aprašu, patvirtintu progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V 

3. Su tvarka supažindinami asmenys, valantys progimnazijos patalpas - valytojai. 

4. Už darbuotojų supažindinimą, jų darbo organizavimą ir kontrolę, valymo grafikų sudarymą, 

aprūpinimą asmens apsaugos priemonėmis bei valymo priemonėmis atsako progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams. 

II SKYRIUS 

VISŲ TIPŲ PATALPŲ VALYMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU 

5. Progimnazijos patalpų valymo dažnumas: 

5.1. dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, stalų, suolų paviršiai, kėdžių atramos,laiptinės 

turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per 

dieną. 

5.2. specializuoti kabinetai ( fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, muzikos, užsienio kalbų, 



informacinių technologijų kabinetus, sporto, šokių, aktų salės). patalpos, kur keičiasi mokinių 

srautai, po kiekvienos pamokos išvėdinamos ir valomos; 

5.3. kabinetai, kuriuose po ugdymo proceso vyksta VDM grupė, valomi ,dezinfekuojami ,vėdinami 

po pamokų prieš VDM grupės veiklą. 

5.4. kruopščiai atliekamas tualetų, sanitarinių mazgų valymas; jie valomi 3-4 kartus per dieną. 

6. Valytojų, atliekančių valymo darbus, asmeninės apsaugos priemonės yra šios: 

6.1. darbo drabužiai, kurie yra nuimami ir dažnai skalbiami šiltame vandenyje; 

6.2. pirštinės; vienkartinės pirštinės keičiamos priklausomai nuo kontakto su galimai užterštais 

paviršiais dažnumo. Jos turi būti pakeičiamos nedelsiant po tiesioginio kontakto su įtariamu ar 

nustatytu COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Vienkartinės pirštinės nedezinfekuojamos 

dezinfekciniais skysčiais ir nenaudojamos pakartotinai jas nusiėmus; 

6.3. nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai ir kt.). 

7. Kiekvieną kartą, kai nusiimamos asmens apsaugos priemonės, pvz., pirštinės, turi būti atliekama 

rankų higiena. 

8. Valymo metu susidariusios atliekos metamos kaip nerūšiuojamos šiukšlės. 

9. Valymui skirtingose patalpose naudojami šie valikliai: 

9.1. paviršiams - neutralus valiklis; 

9.2. tualetams - virusus veikiantis biocidas arba 0,1 proc. natrio hipochloritas. 

10. Valymo inventorius: 

10.1. rekomenduojamas vienkartinio naudojimo valymo inventorius; 

10.2. naudojant daugkartinio naudojimo inventorių jis valomas valymo sesijos pabaigoje. 

III SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS PATALPŲ VALYMAS, ĮTARUS AR PATVIRTINUS COVID19 

ATVEJĮ 

11. Nustačius, kad asmuo, kuriam įtariamas ar patvirtintas COVID-19 atvejis, buvo tam tikroje 

patalpoje: 

11.1. ši patalpa pirmiausia turi būti vėdinama mažiausiai 1 valandą; 

11.2. po to patalpa kruopščiai valoma neutraliu valikliu; 

11.3. po valymo neutraliu valikliu paviršiai nukenksminami dezinfektantu, veikiančiu virusus. 



12. Valymo personalo asmeninės apsaugos priemonės: 

12.1. medicininė kaukė; 

12.2. darbo drabužiai ir vienkartinė plastikinė prijuostė; 

12.3. pirštinės. 

13. Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę. 

14. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos. 

15. Atskirų patalpų valymui naudojami valikliai: 

15.1. paviršiams - neutralus valiklis ir virusus veikiantis biocidas arba 0,05 natrio hipochloridas 

arba 70 proc. etanolis; 

15.2. tualetams - virusus veikiantis biocidas arba 0,1 proc. natrio hipochloritas; 

15.3. tekstilei (aprangai) - karšto vandens ciklas (90oC) ir įprastas skalbinių skalbiklis arba 

žemesnės temperatūros ciklas ir baliklis. 

16. Rekomenduojama naudoti vienkartinio naudojimo valymo inventorių. 

17. Jei naudojamas daugkartinio naudojimo valymo inventorius, jis dezinfekuojamas virusus 

veikiančiu biocidu arba 0,1 proc. hipochloritu. 

18. Kitas aplinkos valymas ir dezinfekavimas progimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas patalpų valymo rekomendacijas COVID-19 pandemijos metu: 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS% 

20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf ). 


