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ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS BENDRABUČIO 

APGYVENDINIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabučio (toliau – Bendrabutis)  

apgyvendinimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja  

Bendrabučio darbo organizavimo tvarką ekstremalios situacijos dėl COVID-19 viruso grėsmės 

sąlygomis. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos rekomendacijas (aktuali redakcija). 

3. Bendrabučio vedėjas atsako už šio Aprašo paskelbimą Gimnazijos bendruomenės nariams 

(mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims. 

 

II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ, DARBUOTOJŲ, SVEIKATOS 

BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

4. Bendrabučio darbuotojai (tarp jų ir pedagogai) ir mokiniai ir tretieji asmenys (pvz., tėvai 

(globėjai, rūpintojai) bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, poilsio, pamokų 

ruošos kambaryje ir pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Bendrabučio  renginiuose lauke taip pat būtina 

dėvėti kaukes. Bendrabučio darbuotojų, gyventojų susirinkimuose, kai tarp dalyvių išlaikomas 2 

metrų atstumas, kaukės nėra privalomos, tačiau rekomenduojamos. Kaukių leidžiama nedėvėti 

neįgalumą turintiems asmenims ir kitiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei. Šie asmenys privalo pateikti gydytojo pažymą 

ir gali pasirinkti kitas asmenines apsaugos priemones. 

5. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į 

Bendrabutį.  Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į Bendrabučio patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais 

iš anksto pranešę Bendrabučio auklėtojoms telefonu, suderinę savo atėjimo laiką ir gavę tam leidimą 

iš Bendrabučio administracijos. Visi atvykę asmenys privalo dėvėti apsaugos kaukes bei registruotis 

pas budinčią auklėtoją. 

6. Draudžiama į Bendrabutį atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais 

gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu. 

7. Draudžiama į Bendrabutį atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

 8. Prie įėjimo į Bendrabutį skelbiama informacija: 



8.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 

8.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

8.3. draudimą į Bendrabutį atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,  

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

9. Bendrabučio gyventojas, kuriam esant Bendrabučio patalpose pasireiškia karščiavimas 

(37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo 

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių 

veiksmų. 

10. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Bendrabučio patalpas ir kreiptis konsultacijai 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

11. Bendrabučio darbuotojai, gyvenantys mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo 

nedelsiant informuoti Gimnazijos direktorių apie darbuotojo, gyvenančio mokinio ar jo tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. Gavęs šią informaciją Gimnazijos direktorius privalo apie tai 

nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau –NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 

dienų izoliaciją, taip pat priimti sprendimą dėl tolimesnės Bendrabučio veiklos. 

12. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į 

kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. 

 

III. APGYVENDINIMO IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

13. Bendrabutyje gyvenančių mokinių srautų judėjimo reguliavimui, kad nesusidarytų 

grūstys ir mokiniai nesibūriuotų, pagal galimybes sudaromi judėjimo pastate žemėlapiai, pažymimos 

judėjimo kryptys. 

14. Esant galimybei Bendrabučio kambariuose mokiniai apgyvendinami po vieną (išskyrus 

tos pačios šeimos narius- brolius, seseris). 

15. Bendrabučio apgyvendinti kambariai ryte ir vakare valomi drėgnu būdu, dezinfekuojami 

paviršiai, vėdinami. Patalpas valo valytojos, o esant poreikiui – gyvenantys kambaryje. 

16. Patalpos, kuriose organizuojama mokinių pamokų ruoša, dezinfekuojamos ir 

išvėdinamos po kiekvieno užsiėmimo - prieš atvykstant kitiems mokiniams. Esant galimybei 

mokiniai pamokas ruošia savo gyvenamuosiuose kambariuose.   

17. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kompiuterinė įranga ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ar drėgnomis servetėlėmis ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

18. Jei Bendrabučio gyventojai naudojasi bendromis patalpomis (poilsio kambarys, 

valgyklos salė ir  pan.), po kiekvienos veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. 

19. Ribojamas dalijimasis laisvalaikio priemonėmis, inventoriumi. Jei Bendrabučio 

gyventojai laisvalaikio priemonėmis, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas, ji turi būti 

nuvaloma ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo, rekomenduojama naudoti vienkartines 

pirštines. Pamokų ruošos kambaryje dirbdami su kompiuterine technika Bendrabučio gyventojai 



privalo naudoti rankų apsaugos priemones – vienkartines pirštines. Už priemonių dezinfekavimą ir 

saugų naudojimą atsakingos auklėtojos. 

20. Prausyklose Bendrabučio gyventojų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas 

šiltas ar šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai ar rankų 

džiovintuvai). 

21. Darbuotojų rankų dezinfekcijai gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Bendrabutį 

pakabinamas rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Darbuotojai privalo laikytis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl tinkamos rankų higienos.  

22. Kitas aplinkos valymas Bendrabutyje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

. 

 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

23. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai pusryčiauja ir vakarieniauja bendrabučio 

valgykloje. Valgykloje tarp sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. 

24.  Bendrabutyje pusryčius ir vakarienę valgantys mokiniai į valgymo salę ateina pagal 

auklėtojų sudarytą grafiką. 

25. Po kiekvieno valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

26. Bendrabučio valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų 

higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo. 

27. Bendrabutyje valgyklos patalpose (prausykloje) pateikiama informacija mokiniams, 

darbuotojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Kiekvienas Bendrabučio darbuotojas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) privalo 

užpildyti ir pasirašyti Įsipareigojimą informuoti darbdavį apie sveikatos būklę, pareigą izoliuotis ar 

laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įsipareigojimų (1 priedas);  

kiekvienas mokinys privalo pirmą dieną atvykęs į gimnaziją užpildyti Įsipareigojimą informuoti 

gimnaziją apie sveikatos būklę, pareigą izoliuotis ar laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro nustatytų įsipareigojimų (2 priedas) ir pasirašius vienam iš tėvų (globėjų) kitą dieną atnešti 

savo klasės vadovui arba į raštinę; visi tretieji asmenys (paslaugų teikėjai ar tėvai (globėjai) suderinti 

laiku atvykę į Gimnaziją pas budintį užpildo Įsipareigojimą informuoti Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos administraciją apie sveikatos būklę, pareigą izoliuotis ar laikytis kitų 

nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įsipareigojimų (3 priedas). 

29. Su šiuo Aprašu ir jo pakeitimais Bendrabutyje gyvenančius mokinius pasirašytinai 

privalo supažindinti Bendrabučio auklėtojos, darbuotojus – Gimnazijos direktoriaus paskirti 

asmenys. 

30. Pasikeitus teisės aktams ar sergamumo COVID-19 virusu Lietuvoje, Rokiškio rajone ar 

Gimnazijoje situacijai, gali būti keičiamos šio Aprašo nuostatos. 

31. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetiniame tinklapyje www.rvg.lt 

. 

__________________________________________ 


