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COVDI-19 ligos atvejų dinamika Mažeikių r. sav.
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Rugsėjo mėn. COVID-19 ligos atvejai pagal 
užsikrėtimo aplinkybes 
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Užsikrėtimų procentinė dalis, 
2021 m. rugsėjo mėn.

67,3%

32,7%

Auklėtiniai Darbuotojai

Užsikrėtimų procentinė dalis, 
2020 m. gruodžio mėn.

28%

72%

Auklėtiniai Darbuotojai



COVID-19 ligos protrūkiai švietimo įstaigose

1. Mažeikių r. Sedos V. Mačernio gimnazija

2. Mažeikių Ventos progimnazija

3. Mažeikių r. Marijos Pečkauskaitės gimnazija

4. Mažeikių Pavasario progimnazija

5. Mažeikių Senamiesčio progimnazija

6. Mažeikių lopšelis-darželis Delfinas

7. Mažeikių r. Viekšnių gimnazija

8. Mažeikių Gabijos gimnazija

83 proc. protrūkių yra nustatyta 2-3 COVID-19 ligos susirgimai. 



PREVENCIJA

● Autobuse visi vyresni nei 6 m. dėvi kaukes.



Svarbiausia – visų prevencinių priemonių 
visuma



Srautų valdymas 
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklose vaikai turi lankyti

nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų
išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose
teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti
performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne
trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui.

• Pradinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti
sudaromas iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios klasių grupės (pvz., 1-ų
klasių, 3-ų klasių ir t.t.) mokinių, o esant mažiau nei 100 tos pačios klasių
grupės mokinių skaičiui, tik tos pačios programos skirtingų klasių (pvz. 1–
2 klasių, 2–3 klasių ir t.t.).

• Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje sprendimą dėl didžiausio
atskiriamo srauto, suderinęs su mokyklos taryba, priima švietimo įstaigos
vadovas. Apie priimtą sprendimą informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią
instituciją (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąją
instituciją ar jos įgaliotą asmenį (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių
susirinkimą (savininką) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir
nevalstybinės mokyklos).



Komunikacija – viena iš prevencijos 
priemonių

• Taikyti lanksčią politiką darbuotojams „Lik namuose, jei negaluoji“.
• Maksimaliai perorganizuoti darbą taip, kad būtų kuo mažesnis

darbuotojų tarpusavio ir su ugdytiniais kontaktas. Tik būtini
kontaktai!

• Teikti informaciją tėvams ir švietimo įstaigų bendruomenei apie
kontaktinius asmenis, su kuriais galėtų bendradarbiauti tėvai ar
globėjai iškilus klausimams, susijusiais su COVID-19 liga ar paskirta
izoliacija.

• Teikti informaciją tėvams (ar globėjams) ir švietimo įstaigų
bendruomenei apie COVID-19 ligos prevenciją interneto puslapyje.
(Atskira COVID-19 skiltis).

• Teikti informaciją tėvams (ar globėjams) ir švietimo įstaigų
bendruomenei per TAMO dienynus.



Veiksmai, nustačius COVID-19 ligos atvejį 
švietimo įstaigoje

• Švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo
informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių
epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB
specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu nustatant sąlytį turėjusius
asmenis ir jiems taikant izoliaciją.

• Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys, kurie atsisako testuotis, įtraukiami į
izoliuotų asmenų sąrašą. Švietimo įstaiga informuoja tėvus, kad vaikui
paskirta izoliacija.

• Tėvai pasiima savo vaikus iš švietimo įstaigos, izoliuojasi ir laukia sms žinutės
iš NVSC apie paskirtą izoliacijos laiką. Svarbu – jei anketą pildo tėvai,
nurodomi vaiko duomenys.



Izoliacijos išimtys

• Atsakingai vertinti izoliuojamus asmenis dėl jų galimai turimo
imuniteto COVID-19 ligai.

• Šiuo metu izoliacija neskiriama asmenims:
• kuriems nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR/ antigeno testo praėjo

mažiau nei 210 dienų;

• kurie yra vakcinuoti pagal pilną vakcinacijos schemą;

• kurie turi teigiamą anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV2 IgG
tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų.



Pilna vakcinacijos schema

Comirnaty

I dozė II dozė
Imunitetas

Po 21/28 dienų Po 14 dienų

Spikevax

I dozė II dozė
Imunitetas

Vaxzevria
Po 4-13 savaičių 14 dienų

ImunitetasI dozė

Jansen

I dozė

Po 14 dienų

Imunitetas

Buvęs teigiamas 
PGR + bet kuri 

vakcina

Po 14 dienų



IZOLIACIJOS ALGORITMAS KONTAKTAMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE 
Ugdymo tipas Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) atvejis

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.

Pradinis, 

pagrindinis, 

vidurinis 

ugdymas

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) atvejis arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus 

PGR tyrimo atsakymo arba 10 d.)

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. neizoliuojami vakcinuoti / persirgę ugdytiniai*

4. kiti ugdytiniai:

1. neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi savikontrolės greitaisiais 

antigeno testais (GAT): 

GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val. 

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo 

dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis 

testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme.  Testavimo algoritmas 

galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

ARBA

1. taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, jei asmuo 

nesitestuoja

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.

Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, 

kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti 

neformaliojo švietimo ar kitose veiklose, jei jose 

dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems 

asmenims nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, 

kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama 

apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių.

Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, 

laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Profesinis 

mokymas, 

aukštojo mokslo 

studijos

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejis

2.  visi kiti – taikoma izoliacija Taisyklėse nustatyta įprasta tvarka

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.





Kaip skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas?

• Infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) neįvedamas esant
pavieniams COVID-19 ligos atvejams.

• IPRR švietimo įstaigoje skelbiamas esant COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) išplitimo pavojui:

• atvejai atskirose klasėse;

• užsikrėtimai plinta iš klasės į klasę;

• ar kt. epidemiologiškai nepalanki situacija.

• Siūlymą įvesti IPRR savivaldybei teikia NVSC, gavęs motyvuotą siūlymą raštu
iš Visuomenės sveikatos biuro.

• Infekcijų plitimą ribojantis režimas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją,
gali būti įvedamas vienoje švietimo įstaigoje, keliose įstaigose arba visoje
savivaldybėje.



Naudingos nuorodos

• https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-
izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

• https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-
mokykloje-nustacius-covid-19-atveji

• https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-
ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-
kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

• https://mokyklabecovid.lt/

• https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19
https://mokyklabecovid.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones


Teisinis reglamentavimas
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“.

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimai:

• Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas - https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/25e87840204011ebb0038a8cd8ff585f/asr

• Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas - https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/asr

• Neformalusis vaikų švietimas - https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/1cf904407de011eb9601893677bfd7d8/asr

• Testavimas ugdymo įstaigose - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f482ef004eb11ec9f09e7df20500045

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos
sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai
besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose
leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga
užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“. https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/asr

• Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje
vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e87840204011ebb0038a8cd8ff585f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1cf904407de011eb9601893677bfd7d8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f482ef004eb11ec9f09e7df20500045
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr


AČIŪ už dėmesį
Esam stiprūs, kai veikiam kartu

Telšių departamento Mažeikių skyriaus vedėja
Radvilė Nagrockaitė-Lelešienė, tel. (8 618) 61 884, 

el. p. mazeikiai@nvsc.lt

Telšių departamento direktorė
Giedrė Ligeikienė, tel. (8 698) 27485, el. p. 

giedre.ligeikiene@nvsc.lt
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