Ugdymo įstaigos vadovas

1.1

1.1.1

INFORMUOJA TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS GYDYTOJĄ

1.2

Jonas Kriaučiūnas,
tel. nr. +37065026558

Kartu su vadovu aptaria ir

1.2.A atlieka patalpos (-ų) dezinfekciją (kiekviena ugdymo

įstaiga už patalpų dezinfekciją atsakinga pati)

1.2.B

ĮPAREIGOJA ATSAKINGĄ
UGDYMO ĮSTAIGOJE KOMANDĄ AR
ŽMOGŲ IMTIS VEIKSMŲ

1.2.1

Primena sergančiajam apie saviizoliacijos būtinybę.
Neturint galimybės izoliuotis būtina skambinti
tel. nr. +37069433042; +37066428516

1.2.2

Sudaro sąrašą asmenų,
turėjusių didelės rizikos sąlytį
su sergančiuoju (vardas, pavardė, tel. nr.)*

1.2.3

Sudaro sąrašą ugdymo įstaigos
patalpų, kuriose sergantysis lankėsi

Suderinęs su vadovu nuotoliniu būdu, naudodamasis laiško šablonu,
susisiekia su visais įstaigos darbuotojais ir mokinių tėvais (globėjais,
rūpintojais) bei informuoja apie situaciją, atliekamus ir būsimus veiksmus,
asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl situacijos

1.3

1.3.1

INFORMUOJA NVSC PER 24H

Vadovas informuoja info@nvsc.lt apie patvirtintą atvejį ir
nurodo: susirgusio ugdytinio arba darbuotojo vardą,
pavardę, asmens kodą; patvirtinto susirgimo COVID-19
tikslų laiką. Toliau būtina laukti NVSC informacijos.

1.2.C

Informuoja asmenis, turėjusius artimą kontaktą
ugdymo įstaigoje su sergančiuoju, kad jie turi
užpildyti NVSC ,,Sąlytį turėjusių asmenų anketą"

Didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjęs asmuo yra:
• turėjęs tiesioginį sąlytį su COVID-19 atveju iki 2 m. atstumu ilgiau nei 15 min.;
• turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) (pvz. spaudęs ranką);
• turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais (pvz. sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos COVID-19 atvejo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
• buvęs uždaroje aplinkoje (pvz. namuose, klasėje, posėdžių salėje ir pan.) su COVID-19 atveju ilgiau nei 15 min.;
• sėdėjęs šalia sergančio COVID-19 atvejo per dvi kėdes (visomis kryptimis).

Informacinis šablonas ugdymo įstaigos darbuotojams
Laba diena, ____________________________ ugdymo įstaigos nariai,
Informuojame, kad mūsų ugdymo įstaigos darbuotojui / ugdytiniui patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir primename, kad
buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:
individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y.
su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau nei 15 min. 2 metrų atstumu 72 val. laikotarpiu iki simptomų pradžios;
artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti ir izoliuojasi;
patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;
aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Trakų rajono savivaldybės gydytoju bei vykdomi visi jų nurodymai ir
rekomendacijos.

Informacinis šablonas tėveliams
Laba diena, mieli Tėveliai,
Pranešame jog ___________ mėn. ____d. buvo gautas pranešimas, jog Jūsų vaiko lankomoje grupėje /
klasėje nustatytas COVID-19 ligos atvejis. Nuo __ d. iki __ d. šioje grupėje / klasėje taikoma
izoliacija ir ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Patalpos dezinfekuojamos.
Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo
požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.
Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti direktoriui tel.: _________
Likime sveiki!

