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ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 
 

PATVIRTINTA 

Šiaulių profesinio rengimo centro  

direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. V-139 

 

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA  

MOKINIAMS COVID-19 EPIDEMIJOS METU  

Nr.186 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Saugos ir sveikatos instrukcija mokiniams COVID-19 epidemijos metu sudaryta siekiant 

apsaugoti mokinius nuo užsikrėtimo koronavirusu Šiaulių profesinio rengimo centre. 

2. Pamokų (užsiėmimų) metu vadovaukitės mokytojo nurodymais. 

3. Su instrukcija supažindinami visi mokiniai pasirašytinai. 

 

II SKYRIUS 

KONTAKTŲ RIBOJIMAS, FIZINIS ATSTUMAS 

 

4. Mokiniai privalo: 

4.1.  Laikytis atstumo tarp mokytojų, mokinių ir kitų asmenų. 

4.2. Laikytis pamokų tvarkaraščio ir valgyklos grafiko. 

4.3. Be reikalo nevaikščioti po patalpas, kurios nėra mokymosi zonoje. 

4.4. Vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, kurie tiesiogiai nedirba su mokiniais. 

4.5. Naudotis tualetais, esančiais arčiausiai mokymosi patalpų. 

 

III SKYRIUS 

HIGIENOS LAIKYMASIS 

 

5. Mokiniai turi dažniau nei įprastai plauti rankas, ypač po bendro naudojimo paviršių lietimo 

(turėklų, durų rankenų, rašymo priemonių, mokymosi priemonių ir kitų daiktų). Rekomendacijos dėl 

tinkamos rankų higienos viešinamos prie pagrindinių įėjimų į pastatus ir prie praustuvų. 

6. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jeigu ugdymo priemone naudojasi daugiau negu 

vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno naudojimo. Draudžiama naudoti 

dezinfekavimo priemonę ne pagal paskirtį. 

7. Dezinfekcijai skirtos priemonės prieinamos šiose patalpose: 

7.1. sanitariniuose mazguose prie praustuvų; 

7.2. prie pastatų pagrindinių įėjimų; 

7.3. valgykloje prie įėjimo ir prie praustuvų; 

7.4. bibliotekoje; 

7.5. mokymo patalpose, kuriose naudojamos bendro naudojimo ugdymo priemonės (sporto salėje, 

praktinio mokymo patalpose, kompiuterių klasėse ir pan.). 

8. Mokiniai turi laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. Rekomendacijos dėl kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketo viešinamos prie pagrindinių įėjimų į pastatus. 

 

 

 

 

 



2 
 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

9. Temperatūros matavimas prieinamas visiems mokiniams bet kuriuo metu. Temperatūros 

matavimo prietaisai yra sargų ir budėtojų darbo vietose. Esant reikalui, mokiniai turi leisti pamatuoti 

temperatūrą bekontakčiu termometru. 

10. Draudžiama dalyvauti mokymo procese mokiniams, kuriems pasireiškia simptomai, būdingi 

COVID-19 ligai (karščiavimas, kosulys, kvėpavimo sutrikimai). Jeigu pamokų metu pasireiškė šie 

požymiai, mokinys nedelsiant turi informuoti mokytoją. 

11. Draudžiama dalyvauti mokymo procese mokiniams, kuriems paskirta privaloma saviizoliacija 

dėl COVID-19 ligos. 

12. Pirminio profesinio mokymo programų ir I-osios bei II-osios gimnazijos klasių  mokiniams 

sudarytos sąlygos atlikti greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus skyriuje. 

13. Tęstinio profesinio mokymo programų mokiniai kontaktiniu būdu mokytis gali tik atitinkantys 

kriterijus, taikomus galimybių pasui. 

 

V SKYRIUS 

ASMENINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖS 

 

14. Mokiniai privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie 

veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė).  

15. Kaukės nedėvimos: valgant ir geriant, sportuojant ir kitų veiklų, kurių negalima atlikti būnant su 

kauke, vykdymo metu. 
16. Kaukių neprivalo dėvėti neįgalumą turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  
17. Kaukės naudojimas:  

17.1. kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį;  

17.2. dėvėdami kaukę, nelieskite jos rankomis;  

17.3. nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raištelius;  

17.4. nusiėmus kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;  

17.5. pakeiskite kaukę nauja, kuomet dėvima tampa drėgna arba kas 3-4 valandas;  

17.6. vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite. 

 

 

     

 


