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Vadovaudamasis Joni5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19
d. isakymu Nr. A-222,,DeI Joni3kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m.
lapkidio 13 d. isakymo Nr. 4-1060 ,,Del ugdymo ir neformaliojo Svietimo organizavimo JoniSkio
rajono savivaldybeje" pakeitimo":

1. Nurodau:
1.1. Grupiq pratybas vykdy.ti atvirose erdvese, kai jose dalyvauja ne daugiau 5_vaikai, bei

pratybas uZdarose erdvese, kai dalywauj a ne daugiau 5 vaikai ir uZtikrinamas 30 mz paslaugos
teikimo plotas vienam vaikui iki galios karantino reZimas.

1.2. Nesant nurodltq sqlygq pratybas vykdyti nuotoliniu biidu.
2.lpareigoju:
2.1. Kad visi vyresni nei 6 metq vaikai pratybq metu devetq nosi ir bum4 dengiandias

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir
visiSkai dengia nosi ir bum4 (toliau - kaukes).

2.2. UZlifuirtLi, kad tarp pratybose dalyvaujandiq vaikq, kai tai leidZia organizavimo
ypatumai, bltq islaikomas ne maZesnis kaip 2 metrq atstumas.

2.3. Vykdant pratybas laikyis grupiq izoliacijos principo: uZtikinti, kad vaikai nuolatos
dalyvautq tos padios grupes veiklose, pratybos butq rykdomos taip, kad butq iSvengla skirtingq
grupiq mokiniq kontakto.

2.4. Uilikrinti, kad vaikai netuetq tiesioginio kontakto su darbuotojais, i kuriq pareigas
neleina pratybq vykdymas ar kitais pa3aliniais asmenimis.

2.5. Pratybose dalyvaujantiems turi buti pateikta informacija apie:
2.5.1. asmens higienos laikymosi butinybg (rankq higien4, kosejimo, diaudejimo etiket4 ir

kr);
2.5.2. apie reikalavimus del kaukiq devejimo;
2.5.3. draudim4 uZsiemimuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiSkia flmiq vir5utiniq

kvepavimo takq infekcijq poZymiai (pvz., kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau), kosulys, pasunkejgs

kvepavimas ir pan.).
3.Nurodau:
3.1. Stebeti pratybose dalyvaujandiq vaikq sveikatos btklg. Nustadius, kad vaikui pasirei5ke

umiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq po1ymiai (pvz., karSdiavimas (37,3 oC ir daugiau),
kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi buti atskirtas nuo kitq, o apie vaiko
sveikatos bflklg informuoti jo tevai (globejai, rlpintojai). Vaiko tevams (globejams, rupintojams)
atvykus pasiimti vaiko, rekomenduoti keiptis konsultacijai i Seimos gydytoj4 del tolimesniq
veiksmq.

3.2. Mok)'toj ams, kuriems pasirei5kia umiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq poZymiai
(pvz., karSdiavimas (37,3 oC ir daugiau), kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), nedelsiant
apleisti pratybrl vykdymo viet4. Jiems rekomenduojama keiptis konsultacijai i savo Seimos
gydytoj4.
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. ^. ..3:3' I5 darbuotojo gaws^ informacii4 apie jam nustat,.t4 covlD-lg rig4 (koronovrruso
infekcijq), apie tai nedelsiant informuoti Nu.ionutinl visuomends sveikatos .".ria pii" sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant s4iyti ture;usius
asmenis ir jiems taikant izoliacijE.

].j. luaarfti galimybg pratybq vietose dalyvaujandiq rankq dezinfekcijai.
3 '5. Pratybose naudojamq_ inventoriq iivall'ti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
4'DtaudZiudirbtidarbuotojams,kuriemsprivalomai)oliacijaizoliacijoslaikotarpiu,

iSskyrus dirbandius nuotoliniu biidu
5. N u s t a t a u, kad Sis isakymas isigalioja 2021 m. kovo 22 d.

Direktorius Tomas Aleknavidius


