
              PATVIRTINTA  
 Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus  

                                                                         2020 m. rugsėjo   8  d. įsakymu Nr. 1-31 
 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS TĖVAMS, 

JEIGU VAIKUI PAKILO TEMPERATŪRA ARBA PASIREIŠKĖ ŪMIOMS KVĖPAVIMO 

LIGOMS BŪDINGI SIMPTOMAI 

 

1. Jei vaikui namuose pasireikštų ar pasunkėtų bent vienas iš ūmios virusinės kvėpavimo 

takų infekcijos požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), atsirastų ūmių 

žarnyno infekcijos ir kitokių ligos požymių, likite namuose ir dėl tolimesnių veiksmų bei gydymo 

susisiekite su  šeimos gydytoju arba kreipkitės į GMP (tel. Nr. 112). 

2. Jeigu jūsų vaikui diagnozuota COVID-19 liga, telefonu informuokite ugdymo įstaigos 

vadovą arba vadovo pavaduotoją.   

3. Esant kitų ligų atvejams, informuokite klasės vadovą, socialinį pedagogą.    

4. Jeigu vaikas susirgo mokykloje, išlikite ramūs, klasės vadovas, socialinis pedagogas 

arba ugdymo įstaigos vadovas informuos Jus apie susidariusią situaciją ir su Jumis suderins 

tolimesnius veiksmus. 

5. Jeigu Jūsų vaikui diagnozuota COVID-19 liga:  

5.1. likite namuose,  

5.2. kartu su vaiku pabandykite aptarti, prisiminti, su kuo jis ugdymo įstaigoje bendravo 

ilgiau nei 15 min., artimiau nei 2 m. atstumu be asmeninės  apsaugos priemonės (kaukės, 

respiratoriaus ar pan.). 

5.3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai susisieks su Jumis per 

24 val. nuo informacijos gavimo. Jeigu praėjus parai po teigiamo testo atsakymo gavimo nesulaukėte 

skambučio iš NVSC, kreipkitės numeriu (85) 2649676. Vykdykite iš NVSC gautas rekomendacijas. 

4. Jei sužinote, kad Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu 

asmeniu, išlikite ramūs ir laukite tolimesnių NVSC nurodymų. Ugdymo įstaiga kartu su NVSC 

specialistais išsiaiškins, ar Jūsų vaikas turėjo sąlytį su sergančiu asmeniu, bei nustatys sąlyčio riziką. 

5. Jei NVSC specialistai nustatys, kad Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-

19 liga sergančių asmeniu, su Jumis susisieks NVSC specialistai ir nurodys tolimesnius veiksmus bei 

paaiškins apie saviizoliaciją, ištyrimo poreikį, jei toks bus reikalingas. 

7. Jeigu vaiko sveikatos būklė leidžia, tėvai, praėjus 2 savaitėms nuo ligos pradžios, gali 

raštu kreiptis į mokyklos vadovą dėl vaiko mokymo(si) namuose nuotoliniu būdu. Vaikas bus 

konsultuojamas per VMA MOODLE. 

8. Į mokyklą vaikas grįžta visiškai pasveikęs, jeigu nepasireiškia užkrečiamajai ligai 

būdingi simptomai, kai šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į tyrimų rezultatus, nustato, kad vaikas 

pasveiko. 

9. Praleistas pamokas tėvai arba šeimos gydytojas pateisina pagal Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašą, patvirtintą Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. spalio 

2 d. įsakymu Nr. 1-31. 

10. Daugiau informacijos apie saviizoliaciją galite rasti Asmenų, sergančių COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVlD-19 liga (koronaviruso infekcija), 

ir asmenų, turėjusią sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančią COVlD-19 

liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVlD-19 liga (koronaviruso infekcija), 
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ir asmenų, turėjusiu sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“. 

 
_______________________________________________ 

 


