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MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO NEFORMALIOJO UGDYMO 

VAIKŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO YPATINGOMIS APLINKYBĖMIS 

TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neformaliojo ugdymo procesas ypatingomis aplinkybėmis Moksleivių kūrybos 

centre ( toliau – centras) organizuojamos atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Jaunimo 

reikalų departamento  ir Marijampolės savivaldybės pateiktus nurodymus ir  rekomendacijas. 

2. Neformaliojo ugdymo proceso metu ribojami centro bendruomenės kontaktai, 

laikomasi teisės aktuose, rekomendacijose nurodyto atstumo ir vengiama mokinių srautų sankirtų, 

draudžiama eiti į veiklas tiek centro lankytojams, tiek darbuotojams turint temperatūros ar sergant. 

 

II SKYRIUS  

 UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Renginiai uždaroje patalpoje organizuojami tik vieno srauto lankytojams. Masiniai 

renginiai uždaroje patalpoje neorganizuojami. 

4. Ugdymo veiklos turi būti vykdomos vadovaujantis teisės aktais ir rekomendacijomis. 

5. Centre tretieji asmenys (pvz. tėvai, globėjai) lankosi tik esant būtinybei, iš anksto 

susitarus, pagal pakvietimą. Atvykus  dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukias, raspiratorius).  

6. Užtikrinti lankytojų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas matuoti kūno 

temperatūrą). Neįsileisti lankytojų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių. Nustačius, kad pasireiškė karščiavimas ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, nedelsiant  izoliuojamas, apie tai informuojami tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronoviruso linija tel 1808 dėl tolimesnių 

veiksmų. 
7. Lankytojai vyresni nei 6 metų patalpose privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias 

apsaugines kaukes, respiratorius.  Įėjus į patalpas bei po kiekvieno užsiėmimo, rankų higienai 

naudoti dezinfekcijai skirtą priemonę ar vienkartines pirštines. 

8. Atvirose erdvėse lankytojai turi dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes, 

respiratorius, laikytis teisės aktuose, rekomendacijose nurodyto atstumo ir riboti bendravimą su 

pašaliniais asmenimis. 

9. Darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, taip pat turi dėvėti burną ir nosį 

dengiančias apsaugines kaukes ar respiratorius ir teisės aktuose, rekomendacijose nurodyto 

atstumo. 

 

 

III SKYRIUS 

PATALPŲ PRIEŽIŪRA 

 

10. Užtikrinti, kad patalpos kuriose vykdomos veiklos po kiekvienos vaikų ir jaunimo 

grupės panaudojimo  turi būti vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą ir dezinfekuojamos. 



Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas lankytojas, jos turi būti 

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

11. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungtukai ir kt.) kruopščiai valomi naudojant 

chemines dezinfekavimo priemones po kiekvieno užsiėmimo.  

12. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti 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%2020200

327%20(1).pdf 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Atsižvelgiant į situaciją ir kaupiamą praktinę patirtį, tvarka gali būti papildoma, 

keičiama. 

 

_______________________ 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Danguolė Blauzdžiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


