
LANKYMOSI MOKYKLOS PATALPOSE TVARKA - pastatas Šilo gatvėje 
(protokolas parengtas pagal Vilniaus savivaldybės rekomendacijas) 

 
1- Asmenims, atlydintiems vaikus į mokyklą (toliau vadinami – lydintys asmenys), 
draudžiama įeiti į mokyklos pastatą, nebent jiems suteikiamas leidimas ir jie praeina patikrą 
patikros punkte. 
Lydintys asmenys palieka vaikus prie patikros punkto ir išeina iš mokyklos teritorijos per 
pažymėtą išėjimą. 
 
2- Mokyklos personalas su lydinčiais asmenimis bendrauja lauke, laikantis ne mažesnio nei 1 
m atstumo. 
 
3- Lydintys asmenys privalo dėvėti apsauginę kaukę, dengiančią nosį ir burną. 
Vyresni nei 6 m. vaikai įeidami į mokyklos pastatą taip pat privalo dėvėti kaukę. 
  
4-  Lydintiems asmenims leidžiama palikti vaiką mokykloje tik tuomet, kai visuomenės 
sveikatos specialistė patikrina vaiko sveikatos būklę. Patikrinimo metu lydintys asmenys 
laukia šalia patikros punkto ir išeina iš mokyklos teritorijos per pažymėtą išėjimą tik tuomet, 
kai jų vaikui suteikiamas leidimas įeiti į mokyklą. 
Kol tikrinama vaiko sveikata, lydintys asmenys laukia šalia patikros punkto specialiai 
pažymėtose vietose, kad būtų išlaikytas 1 m. atstumas 
 
5- Jei sveikatos priežiūros specialistė nustato, kad vaikas karščiuoja (37,3°C ir aukštesnė 
temperatūra) arba turi ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūminių žarnyno infekcijų 
ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pavyzdžiui sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 
viduriavimas, vėmimas, išbėrimas...), jis į mokyklą neįleidžiamas. Tokiu atveju vaikas iškart 
grąžinamas lydinčio asmens priežiūrai. 
 
6- Jei susirgimo simptomai vaikui nustatomi dienos metu, kai jis yra mokykloje, mokyklos 
administracija informuoja vaiko teisėtą atstovą, kuris privalo atvykti į mokyklą ir pasiimti 
vaiką prie patikros punkto. Iki vaiko teisėto atstovo atvykimo vaikas yra izoliuojamas. 
 
Tokiu atveju tėvams rekomenduojama skambinti karštuoju numeriu 1808 arba kreiptis į 
šeimos gydytoją nuotolinei konsultacijai. 
 
Visuomenės sveikatos specialistė arba administratorė yra atsakingos už padėties stebėjimą. 
Per 24 val. jos privalo susisiekti su šeima ir išsiaiškinti, ar buvo nustatytas užsikrėtimas 
koronavirusu. 
 
Patvirtinto užsikrėtimo atveju Prancūzų licėjus informuoja apie tai Nacionalinį visuomenės 
sveikatos centrą (NVSC) ir padeda nustatyti asmenis, kurie turėjo kontaktų su sergančiuoju 
bei privalo izoliuotis 14dienų. 
 
7- Šeimos, kurios žino, kad jie arba jų vaikas turi Covid-19 simptomų arba yra užsikrėtusios 
Covid-19, privalo informuoti Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus administraciją.  
Tokiu atveju administracija informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) ir 
padeda nustatyti asmenis, kurie turėjo kontaktų su sergančiuoju bei privalo izoliuotis 
14dienų. 
 
8 – Popamokinės priežiūros paslauga prieš pamokas, nuo 10.00 val. ir po pamokų, iki 16.30 
val., teikiama tik užsiregistruotiems vaikams. 



 
9- Vaiką atlydintys asmenys turi užtikrinti, kad vaikas iš namų neatsineštų jokių savo žaislų. 
 
10- Siekiant užtikrinti visų vaikų ir personalo saugumą, mokyklos darbuotojai bus priversti 
vaikus, kurių elgesys kels pavojų higienos normų laikymuisi, atskirti nuo kitų. Tokiais atvejais 
pakviesime tėvus atvykti pasiimti vaiką. 
 
 
 
Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus komanda įsipareigoja laikytis Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos nustatytų mokinių ugdymo ir darbuotojų darbo organizavimo tvarkos 
reikalavimų. Reikalavimai skelbiami Prancūzų licėjaus interneto svetainėje. 
 
 
 


