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DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo vietoms būtinų sąlygų Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos (toliau –Mokykla) ir darbuotojų 

vykdomas priemones, užtikrinant saugias darbo Mokyklos patalpose sąlygas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2020  m.  rugpjūčio 31   

d. sprendimą Nr. V-1942 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir 

savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo“. 

II. MOKYKLOS VYKDOMOS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANT SAUGIAS DARBO 

MOKYKLOS PATALPOSE SĄLYGAS 

 

3. Mokyklos patalpose gali dirbti darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, ir pan.). 

4. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, ir pan.), nedelsiant turi būti atskirtas nuo 

kitų darbuotojų ir turi vykti namo, rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.  

5. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba 

įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.  

6. Siekiant užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: 

6.1.  draudžiama įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;  



6.2.  įstaigos lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones - apribojant darbuotojų 

fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą, išskyrus atvejus, kai darbo 

vietos nuo lankytojo atskiriamos pertvaromis arba kai darbuotojai dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

7. Darbuotojams ir lankytojams yra sudarytos galimybės tinkamai rankų higienai ir (ar) 

dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabintos 

darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos 

vaizdines rekomendacijos. 

8.  Darbuotojams būtina laikytis griežtos rankų higienos (dažnai plauti rankas skystu 

muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengti 

liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.  

9. Dažnai liečiami paviršiai(durų rankenos, muzikos instrumentai, elektros jungikliai, 

kėdžių atramos ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną. 

10. Kiti aplinkos valymai ir dezinfekcijos atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos 

priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202

00327%20(1).pdf).  

11.  Rekomenduojama įstaigos lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Organizuojant susirinkimus, 

pasitarimus patalpoje, rekomenduojama darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Šis Aprašas keičiamas ir (ar) netenka galios Mokyklos direktoriaus įsakymu ar 

pasikeitus Operacijų vadovo sprendimui. 

___________________ 

 

Parengė direktoriaus pav. ūkio reikalams A. Frolova 
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