KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS COVID-l9
SITUACIJU VALDYMO GRUPES SUDARYMO, PASIRENGIMO GALIMAM
UZSIKRETIMO VIRUSU COVID-l9 ATVEJUI PRIEMONIU IR VEIKSMU,
rATvIRTINUS uZsxnrrlMo vIRUSU covlD-lg ATVEU GIMNAZIJoJE,
PLANO PATVIRTINIMO
2o2o m.rugsejo

'fl a.Nr.Y-

fiq

Kaunas

- valstybes lygio
operacijq vadovo 2020 m. rugpjudio 17 d. sprendimu

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ekstremaliosios situacijos valstybes

Nr. V-1838 ,,Del pagrindihio ir vidurinio ugdymo organizavimo bltinq s4lygq", 2020 m. rugpjfdio
17 d. sprendimu Nr. V-1839 ,,Del pradinio ugdymo organizavimo bfltinq s4lygU" bei Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro

-

valstybes lygio ekstremaliosios'situacijos valstybes

operacijq vadovo 2020 m. rugpjudio 31 d. sprendimu Nr. V-1942 ,,Del Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro

-

valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo

Y-141t,, Del valstybes ir savivaldybiq institucijq, istaigq ir
savivaldybes valdomq imoniq darbo vietoms bfitiniq sglygq" pakeitimo", Lietuvos Respublikos
2020 m. birZelio 16 d. sprendimo Nr.

sveikatos apsaugos ministerij os rekomendacij omis :

1. S

u d a r a u Kauno Gedimino

sporto

Gimnazija) COVID-l9 situacijq valdymo grupQ (toliau

Vaidmuo grup6je

Eil.
Nr.
1

Grupes vadovas

ir

sveikatinimo gimnazijos (toliau

- Grupe):
Darbuotojas
Ridardas Butenas

Direktorius
2.

Grupes narys

Danut0 Te5kevidiene

Direktoriaus pavaduotoi a ugdymui
J.

Grupes narys

Rasa Puni5kiene

Direktoriaus pavaduotoi a ugdymui
4.

Grupes narys

Kristina Puinoviene

Direktoriaus pavaduotoi a ugdymui
5.

Grupes narys

Alvydas Butkevidius

Direktoriaus pavaduotoi as flkio reikalams
6.
7.

Grupes narys
Ra5tvede
Grupes narys

Visuomenes sveikatos prieZiuros specialiste

Romualda Janu5iene

Dalia Smitiene

-

2 N u r o d a u Grupes

susirinkimus organizuoti 1 kart4 per savaitg. Gimnazijoje

nustadius darbuotojo uZsikretim4 COVID-19 infekcija, susirinkimus organizuoti 1 kart4 per dien4
(susirinkimas organizuoj amas nuotoliniu b[du).
3. N u s t a t a u Grupes nariq funkcijas:

Funkcija

Darbuotojas

Eit.
Nr.
1

Direktorius
Ridardas Butenas

Aktualios informacijos i5 paskirtq kontaktiniq
asmenq gavimas, sprendimq priemimas esant
reikalui komunikavimas su Nacionaliniu

sveikatos centru ir

kt.

Susirinkimq

organizavimas
2. Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

Danute TeSkeviciene
J.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui
Rasa Puni5kiene

Atsakingas asmuo

ui. ugdymo proceso

organizavimo s4lygq pakeitimus
Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ informacijos
rinkim4 apie l-4, 5-8, I-IV klasiq mokinius,
grfZusius iS uZsienio, turejusius kontakt4 su

griZusiais

iS

uZsienio (paveiktq

Saliq)

asmenimis; turejusius kontakt4 su uZsikretusiais

4. Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

Kristina PuSnoviene
5.

Direktoriaus pavaduotoj as [kio
reikalams
Alr,ydas Butkevidius

COVID-19 asmenimis, susirgusius COVID-19;
Atsakingas asmuo uL duomenq pateikim4 ir
kasdieni atnaujinim4
Atsakingas asmuo uZ mokiniq srautq judejimo
valdym4
Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ informacijos

rinkim4 apie

fikinio

techninio personalo

darbuotojus, griZusius i5 uZsienio, turejusius
kontakt4 su griZusiais i5 uZsienio (paveiktq

Saliq) asmenimis; turejusius kontaktq
COVID-19
susirgusius COVID-19;

uZsikretusiais

su

asmenimis,

Ukinio

techninio personalo darbuotojq
instruktavimas del butinqiq darbo s4lygrl
uZtikrinimo gimnazij

oj e,

Gimnazijos patalpq vddinimo, valymo ir
dezinfekavimo uZtikrinimas laikantis LR SAM
rekomendacijomis

Gimnazijos personalo aprupinimas saugos ir
dezinfekcij os priemon6mis
6.

RaStvede

Romualda Janu5iene

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ informacijos
rinkim4 apie pedagoginio personalo darbuotoj us,
grlZusius i5 uZsienio, turejusius kontakt4 su
griZusiais

' i5

uZsienio (paveiktq

Saliq)

asmenimis; turejusius kontakt4 su uZsikretusiais

COVID-I9 asmenimis, susirgusius COVID-I9;

ui visq darbuotojq
pasira5ytin4 informavim4 - supaZindinim4 su
Atsakingas asmuo

COVID-19 grdsmds valdymo

priemoniq
gimnazijoje apra5u, Pasirengimo galimam
uZsikretimo virusu
COVID-l9 atvejui
priemoniq ir veiksmq, patvirtinus uZsikretimo
virusu COVID- 1 9 atveji gimnazijoje, planu
7.

Informacijos apie koronavirus4 ir jo prevencij4
el. dienyne wwrv.manodienynas.lt, gimnazijos

Visuomenes sveikatos prieZiuros
specialiste
Dalia Smitiene

svetaineje vie5inimas. Konsultavimasis su
Nacionaliniu visuomends sveikatos centru.
Darbuotojq ir
bendruomenes nariq
konsultavimas kilus klausimams del COVID-I9
(telefonu ar kitu nuotoliniu budu).

4. T v i r t i n u Gimnazijos pasirengimo galimam uZsikretimo virusu COVID-l9
atvejui priemoniq ir veiksmq, patvirtinus uZsikretimo virusu COVID-I9 atveji Gimnazijoje, plan4
(priedas).
5.

N u r o d a u kontaktiniams asmenims, gavus

informacij4 apie nauj4 atveji,

susijusi su COVID-19 gresme, nedelsiant informuoti Grupes vadov4 bei uZtikdnti reikiamq
priemoniq taikym4.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

z-

A/

Ridardas Butdnas

