
PATVIRTINTA 

VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktorius 

2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-31 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO KONSULTACIJŲ 

ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro konsultacijų organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja konsultacijų neformaliojo vaikų švietimo ir formaliojo 

švietimo papildančio ugdymą programų mokiniams organizavimo reikalavimus karantino 

laikotarpiu.  

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 

mokslo metais“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d sprendimu Nr. V-1162 

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.  

 

II SKYRIUS 

KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMAS 

 

3. Konsultacijos organizuojamos mokiniams kompensuojant pastebėtus mokymosi 

praradimus, mažinant karantino metu patirto streso patirtus padarinius, stiprinant socialines 

emocines kompetencijas, padedant siekti geresnių mokymosi rezultatų. 

4. Konsultacijos organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis, užtikrinant 

kiekvienam vaikui veiklų vykdymo patalpose ne mažiau kaip 5 kv. m. ploto.  

5. Konsultacijos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo išvengiant skirtingų grupių 

vaikų kontakto. 

6. Mokiniai į konsultacijas atvyksta pagal nustatytą konsultacijų grafiką. 

7. Mokiniai gali dalyvauti konsultacijose, kuriems nepasireiškia karščiavimas (37,3 
o
C ir 

daugiau) ir neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas).  

8. Mokiniams atvykus į konsultaciją, jiems matuojama kūno temperatūra. Mokiniams 

temperatūrą matuoja mokytojas, į kurio konsultaciją jis atvyko. Esant aukštesnei nei 37,3 
o
C 

mokinys nedelsiant izoliuojamas, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi su 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

9. Mokytojai darbe gali dirbti, kuriems nepasireiškia karščiavimas (37,3 
o
C ir daugiau) ir 

neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas).  

10. Mokytojams atvykus į darbą, jiems matuojama kūno temperatūra. Mokytojams 

temperatūrą matuoja sekretorius. Esant aukštesnei nei 37,3 
o
C mokytojas nušalinamas nuo darbo ir 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju. 

11. Mokytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir 

vaikų. Kai atstumo išlaikyti neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas 

(trumpiau nei 15 min). 

12. Konsultacijos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose 

nedalyvaujančiais asmenimis.  

13. Uždarose patalpose mokytojams ir mokiniams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 
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14. Jaunimo centro patalpose užtikrinamos tinkamos sąlygos rankų higienai ir rankų 

dezinfekcijai. 

15. Patalpos, kuriose vyksta konsultacijos, išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir 

vėdinamos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai valomi tam skirtomis 

priemonėmis ne rečiau kaip du kartus per dieną. Bendros patalpos po kiekvienos mokinių grupės 

panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos. Ugdymo priemonės valomos ir dezinfekuojamos. 

16. Informacija konsultacijose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) pateikiama prie įėjimo į pastatą apie: 

16.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

16.2. prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones); 

16.3. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 
o
C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Tvarkos aprašas skelbiamas Jaunimo centro interneto svetainėje. 

18. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Jaunimo centro direktoriaus įsakymu atsižvelgiant 

į rekomendacijų pasikeitimus. 

 

_____________________ 


