
       PATVIRTINTA 
Druskininkų sporto centro direktoriaus 
2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V1-86 
 

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI 
PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 

ATVEJĮ DRUSKININKŲ SPORTO CENTRE, PLANAS 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Veikla Vykdytojai 

1. Sudaryta 
COVID-19 ligos 
situacijų valdymo 
grupė. 

1.1. numatyta grupės susirinkimus organizuoti 
1 kartą per savaitę;  
1.2. Druskininkų sporto centre (toliau – 
Centras) nustačius darbuotojo užsikrėtimą 
koronaviruso infekcija, susirinkimus 
numatyta organizuoti 1 kartą per dieną 
(susirinkimas gali būti organizuojamas 
nuotoliniu būdu, naudojant išmaniąsias 
technologijas). Bendrauja ir informuoja 
bendruomenę apie ligos prevencines 
priemones ir ligos valdymą Centre. 

COVID-19 ligos 
situacijų valdymo 
grupė: 
Valdymo grupės 
vadovas Gintaras 
Šikšnys, ūkvedys, 
vykdantis 
direktoriaus 
funkcijas  
(tel. 8 313 59256). 
Grupei priskirti 
nariai:  
Gintaras Grigas, 
direktoriaus 
pavaduotojas;  
Marius Šavelskis, 
sporto vadybininkas; 
Daiva Pelienė, 
administravimo 
specialistė, 
Romanas Buro, 
aplinkos ir ūkio 
tvarkytojas. 

2. Paskirtas 
COVID-19 ligos 
situacijų grupės 
narys atsakingas 
už komunikaciją 

2.1. nuolat viešina ir atnaujina informaciją 
apie koronavirusą ir jo prevenciją Centro 
svetainėje;  
2.2. konsultuojasi su Nacionaliniu 
visuomenės sveikatos centru (toliau – NVSC), 
(tel. arba/ir elektroniniu paštu 
koronavirusas@sam.lt); 
2.3. konsultuoja darbuotojus kilus 
klausimams dėl COVID-19 ligos (telefonu ar 
kitu nuotoliniu būdu). 

Sporto vadybininkas; 
 
 
Administravimo 
specialistas 

3. Paskirtas 
COVID-19 ligos 
situacijų grupės 
narys atsakingas 
už mokinių tėvų 
(globėjų, 
rūpintojų) ir 
trenerių 
informavimą. 

3.1. patvirtinus užsikrėtimo virusu atvejį, 
informuoja mokinių tėvus (globėjus, 
rūpintojus) ir trenerius el. paštu.  
3.2. patvirtinus užsikrėtimo virusu atvejį 
Centre, informuoja bendruomenę Centro 
internetinėje svetainėje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas; 
 
Sporto vadybininkas.  



4. Paskirtas 
COVID-19 ligos 
situacijų grupės 
narys atsakingas 
už dezinfekcinių 
ir asmeninių 
apsaugos 
priemonių (toliau 
– AAP) įsigijimą. 

4.1. nustato dezinfekcinių ir AAP priemonių 
poreikį, organizuoja jų pirkimą ir išdavimą; 
4.2. teikia už patalpų valymą atsakingiems 
asmenims valymo ir dezinfekavimo 
instrukcijas, teikia darbuotojams 
rekomendacijas dėl tinkamo AAP dėvėjimo;  
4.3. Centre nustačius darbuotojo užsikrėtimą 
koronavirusu, konsultuojasi su NVSC dėl 
papildomo įmonės patalpų valymo, vėdinimo, 
dezinfekavimo ir darbuotojų aprūpinimo 
AAP. 

Grupės vadovas. 

5. Veiksmų planas 
5.1. Kai simptomai 

nepasireiškė  
(jei darbuotojas 
ar mokinys 
lankėsi 
paveiktose 
teritorijose, turėjo 
sąlytį su iš 
paveiktų 
teritorijų 
grįžusiais / 
atvykstančiais 
asmenimis arba 
bendravo su 
žmogumi, kuriam 
buvo įtariama 
arba patvirtinta 
koronaviruso 
infekcija, tačiau 
jam simptomai 
nepasireiškė). 

5.1.1. mokinys ar darbuotojas izoliuojasi 
namuose ir laukia NVSC  specialistų 
skambučio;  
5.1.2. telefonu informuojamas direktorius dėl 
mokinio ar darbuotojo turėjusio didelį rizikos 
sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu;  
5.1.3. darbuotojas, telefonu suderina su 
direktoriumi dėl saviizoliacijos, galimybės 
dirbti nuotoliniu būdu arba tariasi su šeimos 
gydytoju dėl nedarbingumo pažymėjimo 
išdavimo arba pasiima kasmetines arba 
neapmokamas atostogas saviizoliacijos 
laikotarpiui, laikosi saviizoliacijos 
reikalavimų; 
5.1.4. Centro treneriai informuoja direktoriaus 
pavaduotoją apie mokinį (-ius), kurie yra 
saviizoliacijoje.  

Grupės vadovas, 
direktoriaus 
pavaduotojas. 

5.2. Kai simptomai 
pasireiškė 
mokiniui ugdymo 
metu  

5.2.1. mokinys nedelsiant izoliuojamas tam 
skirtoje patalpoje; 
5.2.2. mokiniui, kuriam pasireiškė COVID-19 
užkrečiamosios ligos būdingi simptomai, 
paduodama medicininė kaukė;   
5.2.3. informuojami apie situaciją ir 
iškviečiami mokinio tėvai (globėjai, 
rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, 
rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko 
rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko 
šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų; 
5.2.4. atliekama patalpų dezinfekcija ir 
vėdinimas; 
5.2.5. renkama informacija ar nepasireiškė 
panašūs požymiai kitiems mokiniams.   

Grupė, treneriai.   

5.3. Kai simptomai 
pasireiškė 
darbuotojui esant 
darbe 

5.3.1. už COVID-19 ligos valdymą Centre 
atsakingas asmuo paduoda darbuotojui, 
kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms 
būdingi simptomai medicininę kaukę;    

Grupė. 



5.3.2. nurodoma darbuotojui nedelsiant palikti 
Centro patalpas ir vykti į izoliavimo vietą 
namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje; 
5.3.3. darbuotojui, kuriam  pasireiškė 
užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, 
nurodoma konsultuotis su šeimos gydytoju ir 
kreiptis konsultacijos Karštąja linija tel. 1808; 
5.3.4. nedelsdamas įpareigoja už patalpų 
valymą atsakingą asmenį papildomai 
išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti Centro 
patalpas (valantis darbuotojas privalo naudoti 
AAP – respiratorių, akinius, vienkartines 
pirštines);  
5.3.5. surenkama informacija ar nepasireiškė 
panašūs požymiai kitiems darbuotojams; 
5.3.6. pavedama atsakingiems grupės nariams 
informuoti Centro bendruomenę; 
5.3.7. informuoja visus darbuotojus 
papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti 
rankas vandeniu ir muilu mažiausiai 30 
sekundžių, dezinfekuoti rankas). 

5.4. Kai patvirtinta 
COVID-19 liga 
mokiniui 

5.4.1. mokinys izoliuojamas šeimoje ir dėl 
tolimesnių veiksmų bei gydymo susisiekia su 
šeimos gydytoju; 
5.4.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) telefonu 
informuoja ugdymo grupės trenerį arba 
Centro direktorių tel. (8 313 59 256), 
susisiekia su NVSC specialistais; 
5.4.3. sudaromas sąlytį turėjusių asmenų 
sąrašas; 
5.4.4. už komunikaciją atsakingas grupės 
narys informuoja mokinius, darbuotojus, 
kurie turėjo sąlytį su infekuotu, kad jie privalo 
izoliuotis, laikytis saviizoliacijos taisyklių, ir 
laukti NVSC specialistų skambučio. 
Nesulaukus skambučio per 24 val. nurodyti 
šiems asmenims patiems kreiptis užpildant 
Sąlytį turėjusių asmenų anketą arba skambinti 
telefono numeriu (8 5) 264 9676, 
https://1808.lt/; 
5.4.5. informuojami darbuotojai, mokiniai, jų 
tėvai (globėjai, rūpintojai) apie susidariusią 
situaciją, atliekamus ir planuojamus atlikti 
veiksmus; 
5.4.6. informuojami ugdymo grupės mokiniai 
apie ugdymo proceso koregavimą; 
5.4.7. atliekama dezinfekcija su autorizuotais 
biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei 
vėdinimą Centro patalpose pagal LR 
sveikatos apsaugos ministerijos 
rekomendacijas, kuriose lankėsi sergantis 
asmuo; 

Mokinio šeima; 
Grupė; 
Ugdymo grupės 
treneris.  



5.4.8. dėl kylančių klausimų kreipiamasi į 
COVID-19 ligos situacijų valdymo grupę.  
 

5.5. Patvirtinus 
darbuotojui 
COVID-19 ligą 

5.5.1. darbuotojas informuoja direktorių, 
NVSC ir toliau vykdo jų nurodymus tel. (8 5) 
264 9676, https://1808.lt/; 
5.5.2. valdymo grupės narys susisiekia su 
sergančiu darbuotoju, sužino visą reikiamą 
informaciją, primena darbuotojui apie 
būtinybę izoliuotis, sudaromas sąlytį turėjusių 
asmenų sąrašas; 
5.5.3. už komunikaciją atsakingas grupės 
narys informuoja mokinius, darbuotojus, 
kurie turėjo sąlytį su infekuotu, kad jie privalo 
izoliuotis, laikytis saviizoliacijos taisyklių, ir 
laukti NVSC specialistų skambučio. 
Nesulaukus skambučio per 24 val. nurodyti 
šiems asmenims patiems kreiptis užpildant 
Sąlytį turėjusių asmenų anketą arba skambinti 
telefono numeriu (8 5) 264 9676, 
https://1808.lt/; 
5.5.4. informuojami darbuotojai, mokiniai, jų 
tėvai (globėjai, rūpintojai) apie susidariusią 
situaciją, atliekamus ir planuojamus atlikti 
veiksmus; 
5.5.5. atliekama  patalpų dezinfekciją su 
autorizuotais biocidais pagal gamintojo 
instrukcijas bei vėdinimą pagal LR sveikatos 
apsaugos ministerijos rekomendacijas, 
kuriose lankėsi sergantis asmuo; 
5.5.6. dėl kylančių klausimų kreipiamasi į 
COVID-19 ligos situacijų valdymo grupę. 
  

Grupė 

 
__________________________________ 


