
VILNIAUS R. KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA

APSAUGOS NUO COVID-19 PRIEMONĖS MOKINIAMS

1. Draudžiama atvykti į gimnaziją mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir
daugiau); ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių
(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); jeigu  privaloma izoliacija izoliacijos
laikotarpiu.
2.  Skirtingoms  klasėms  priskiriami  skirtingi  įėjimai  ir  išėjimai:  priešmokyklinio  ugdymo
grupės  vaikai  ir  pradinių  klasių  mokiniai  į  gimnaziją  įeina  ir  išeina  pro  pradinio  klasių
korpuso įėjimą/išėjimą; 5-8 klasių mokiniai – per pagrindinį gimnazijos įėjimą/išėjimą; 9-12
klasių – per galinį gimnazijos įėjimą/išėjimą.
3.  Mokiniai  iki  klasės,  valgyklos,  specializuotų  kabinetų  (patalpų),  bibliotekos,  rūbinių,
sanitarinių mazgų eina nurodytomis kryptimis. 
4.  Rūbinėse  rekomenduotina  nesibūriuoti,  jose  gali  būti  ne  daugiau  kaip  trys  mokiniai
(neskubėti, palaukti, kol mokiniai išeis).
5. Vyresniems nei 6 metų mokiniams būtina dėvėti  nosį ir burną dengiančias kaukes, kai
neišlaikomas 2 metrų atstumas. 
6. Mokiniai privalo laikytis asmens higienos: kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos,
nuolat dezinfekuoti jas dezinfekavimu skysčiu ir kt.).
7. Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje
pačioje klasėje.
8. Mokiniai turi:

      8.1  minimaliai bendrauti su skirtingose klasėse besimokančiais mokiniais pamokų metu ir 
      po pamokų;

8.2.  pamokų metu riboti ugdymo priemonių dalijimąsi su bendraklasiais;
       8.3. pertraukų metu koridoriuose judėti  nurodytomis kryptimis; 
       8.4. klasėse naudoti vienkartinius indus.
       9. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje organizuojamos trys pietų pertraukos po 20

min.:  1-4 kl. mokiniai  pietauja po dviejų pamokų, 5-8 kl. – po trijų pamokų, I-IV G kl.
mokiniai – po keturių pamokų. Valgykloje prie vieno stalo gali sėdėti ne daugiau kaip keturi
mokiniai;  kiekvieną  dieną  mokinys  privalo  valgyti  prie  to  paties  stalo,  neliesti  svetimų
įrankių, neragauti svetimo maisto.

       Rekomenduojama: 
       neiti į klasę, kai patalpa vėdinama, dezinfekuojama; 

       kuo daugiau laiko praleisti lauke ir išlaikyti 1 metro atstumą; 

       pertraukos metu nepalikti gimnazijos lauko teritorijos, kai tai nėra būtina;

       vengti tiesioginio kontakto su mokytojais, darbuotojais; 

       bendraujant gimnazijoje išlaikyti 2 metrų atstumą; 

       esant mažesniam atstumui, dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes;

       važiuojant mokykliniu ar maršrutiniu autobusu  dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes.




