PATVIRTINTA
Jurbarko kultūros centro direktoriaus
2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-26
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ, KURIUOSE
DALYVAUJA VAIKAI, REPETICIJŲ ORGANIZAVIMO JURBARKO KULTŪROS CENTRE
KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neformaliojo vaikų švietimo ir mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvauja vaikai, repeticijų
organizavimo Jurbarko kultūros centre karantino laikotarpiu tvarkos aprašas reglamentuoja Neformaliojo
vaikų švietimo programos „Pasivyk vaivorykštę“ (toliau NVŠ programa) organizavimą ir vaikų mėgėjų
meno kolektyvų repeticijų vykdymą Jurbarko kultūros centre (toliau – Kultūros centras) Lietuvos
Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.
2. Aprašas nustato reikalavimus darbuotojų ir vaikų – NVŠ programos dalyvių bei mėgėjų meno
kolektyvų narių (atlikėjų) – apsaugai užtikrinti karantino metu.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
(aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (aktualia redakcija) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos
kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta
kitaip.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos sutampa su teisės aktuose vartojamomis sąvokomis.
II SKYRIUS
NVŠ PROGRAMOS VEIKLŲ IR REPETICIJŲ ORGANIZAVIMAS
5. Karantino laikotarpiu NVŠ programos užsiėmimai ir mėgėjų meno kolektyvų repeticijos
organizuojamos pagal atskirą Kultūros centro direktoriaus patvirtintą grafiką, siekiant užtikrinti
pakankamą laiko tarpą (ne trumpesnį kaip 30 min.) tarp repeticijų (pamainų), per kurį patalpa valoma ir
vėdinama, ir sudaromos sąlygos, kad skirtingų kolektyvų (pamainų) nariai (atlikėjai) nekontaktuotų
tarpusavyje.
6. NVŠ programos užsiėmimuose ir repeticijose gali dalyvauti tik vaikai, pateikę mėgėjų meno
kolektyvo vadovui vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus (priedas).
7. Sutikimo formoje turi būti pateikta informacija apie:
7.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt);
7. 2. prievolę dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones);
7.3. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau),
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas).
8. NVŠ veiklose ir repeticijose dalyvaujančių vaikų skaičius ir veiklos organizavimo sąlygos turi
atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendime nurodytus reikalavimus.
9. Vykdant užsiėmimus privaloma laikytis grupių izoliacijos principo: užtikrinti, kad mokiniai
nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, užsiėmimai būtų vykdomi taip, kad būtų išvengta skirtingų
grupių mokinių kontakto.

10. Darbuotojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei
išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas (trumpiau
nei 15 min). Darbuotojai veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose, metu turi dėvėti nosį ir bumą
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
11. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina
užsiėmimų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

12. Užsiėmimuose, repeticijose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:
12.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
12.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
13.3. draudimą užsiėmimuose, repeticijose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
14. Užsiėmimuose, repeticijose dalyvaujančių mokinių sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius,
kad mokiniui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C
ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų
mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams
(globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama kreiptis konsultacijai į mokinio
šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.
IV SKYRIUS
BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI
15. Vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų, repeticijų organizavimo vietose privalo dėvėti
kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės
kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido
skydelį).
16. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:
16.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.
16.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz.,
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti
egzaminų, užsiėmimų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos
gydytoją;
16.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą
COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC
nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;
16.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus
darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
17. Užsiėmimų, repeticijų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos
tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama
skysto
muilo,
vienkartiniai
rankšluosčiai).
Turi
būti
sudaryta
galimybė užsiėmimuose, repeticijose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai.
18. NVŠ programą vykdantis darbuotojas ar mėgėjų meno kolektyvo vadovas prieš prasidedant
užsiėmimui ar repeticijai turi informuoti kultūros centro budintį kada ir kur vyks užsiėmimas ar repeticija
ir kiek vaikų į jį atvyks arba pasitikti vaikus prie įėjimo ir palydėti į užsiėmimų ar repeticijų patalpą.
19. Patalpos, kuriose vykdomi , užsiėmimai, repeticijos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant
mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos,
durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi
paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas egzaminų
organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas
rekomendacijas
patalpų
valymui
COVID-19
pandemijos
metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200
327%20(1).pdf.
Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-576, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05518

20. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po
kiekvieno panaudojimo.
21. Kitas patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas
rekomendacijas
patalpų
valymui
COVID-19
pandemijos
metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(l).pdf).
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Už karantino sąlygų pažeidimą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Šis Aprašas galioja karantino laikotarpiu ir gali būti keičiamas bei papildomas, atsižvelgiant į
norminių teisės aktų reikalavimus
____________________

