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DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO 

 
2022 m. sausio 24 d. Nr. V.2-2 

Surviliškis 
 
 

Vadovaujantis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 
spalio 12 d. sprendimu Nr. V-2273 ,,Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, 
įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ bei siekdama 
užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, atsižvelgdama į tai, kad 1 klasėje nuo 2022 m. sausio 
17 d. iki 2022 m. sausio 23 d. 2 mokiniams patvirtintas COVID-19, 5 mokinių klasėje greitieji 
antigeno testai yra teigiami ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga (klasėje visi 
mokiniai yra testuojami kas 48 val. savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po 
turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),  

1. N u s p r e n d ž i u skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą, užtikrinant, kad 1 klasės 
visi mokiniai ir mokytoja nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso 
organizavimo būdu nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2022 m. vasario 6 d. imtinai (14 dienų). 

2. S u d a r a u   visų didelės rizikos kontaktą turėjusių asmenų, nedalyvaujančių ugdymo 
procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu nuo 2022 m. sausio 23 d. iki  
2022 m. vasario 6 d. imtinai sąrašą:  

1 klasės vadovė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė, 1 klasės mokiniai: 
Eil. 
Nr. 

Pavardė, vardas 

1. Bernatavičiūtė Odeta 
2. Civilka Joris 
3. Gintvilaitė Gerda 
4. Griškevičius Adas 
5. Kulvinskaitė Emilija 

6. Masandavičius Dominykas 
7. Michta Daniel 
8. Petrauskaitė Taja 
9. Petrauskas Matas 
10. Rumšaitė Ina 
11. Vladyka Rytis 

Iš viso 12 asmenų. Ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu. 
3. Į p a r e i g o j u   paskirtą mokykloje atsakinga už COVID-19 ligos valdymą 

direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams Vijoletą Počiulpienę: 
2.1.  užtikrinti tinkamą bei savalaikį patalpų vėdinimą, valymą ir dezinfekciją 

vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis sveikatos priežiūros 
įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų  dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-
COV-2 virusu) bei rekomendacijas dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-
19 situacijai, parengti atliktų dezinfekcijos darbų aktą. 

2.2. informuoti darbuotojus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie susidariusią 
situaciją, atliekamus ir planuojamus atlikti veiksmus. 
3. Į p a r e i g o j u   1 klasės vadovę Aušrą Kuliešienę informuoti 1 klasės mokinių tėvus, kad prieš 

grįžtant į mokyklą, t. y. 2022 m. vasario 6 d., mokiniai atliktų savikontrolės greituosius antigeno 
testus. 

 
 

Mokyklos direktorė        Lolita Klečkauskienė 

 


