INFORMACIJA TĖVAMS DĖL COVID-19 VIRUSO
Vis dažniau išgirstame, kad grėsmingasis COVID-19 braunasi į Lietuvos mokyklas. Todėl
privalome suprasti, jog ir mes saugūs savo mokykloje esame tiek, kiek jaučiame atsakomybės
rūpintis higiena, akylai stebėti savo savijautą, o prireikus – žaibiškai reaguoti ir neleisti, kad virusas
taptų nevaldomas. Mokyklos direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Ugdymo proceso ir kitos veikos
organizavimo Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje tvarkos aprašas. Dėkojame visai
mokyklos bendruomenei už susitelkimą, ramybę ir atidumą šalia esantiems. Vis dėlto
neatsipalaiduokime. Būkime budrūs ir toliau, nes juk taip gera matyti vieniems kitų akis, kartu
mokytis ir šurmuliuoti per pertraukas, susitikti ir bendrauti ne per kompiuterio ar telefono ekraną, o
klasėje.
Vėsta orai. Neišvengiamai pradėsime kosėti, čiaudėti ir sloguoti. Prašome visus, pajutusius
bent menkiausius peršalimo simptomus, likti namuose. Nesidalinkime virusais! Jokiais! Esant
poreikiui ar abejonėms, mokiniai gali pasimatuoti kūno temperatūrą visuomenės sveikatos
specialistės Vidos Peldžienės kabinete mokyklos sporto komplekse (tel. Nr. 8 676 60703), arba jai
nesant – socialinės pedagogės Jurgitos Sabaliauskienės kabinete (tel. Nr. 8 650 13398).
Mokiniui, pajutusiam požymius (karščiavimas 37,3̊ C ir daugiau, kosulys, dusulys, retais
atvejais pasitaikantys skonio ir uoslės praradimas, jei tai nepriskiriama kitaip) ir informavus klasės,
grupės vadovą, palikusiam mokyklą, rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją arba Karštąją
liniją 1808 (registruotis Covid-19 testui atlikti).
Jeigu mokinys įtaria turėjęs kontaktą su sergančiuoju Covid-19 virusu žmogumi, nedelsiant
kreipiasi į Karštąją liniją numeriu 1808 (registruotis Covid-19 testui atlikti).
Jei mokiniui išsityrus dėl Covid-19 viruso gaunamas teigiamas atsakymas, mokinys apie
tai turi informuoti mokyklos administraciją. Mokyklos administracija nedelsdama informuoja
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų nustatyti
sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.
Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į švietimo įstaigą atvykti
draudžiama. Jie gali mokytis ir dirbti nuotoliniu būdu.
Į ugdymo procesą mokykloje mokiniai gali grįžti tik visiškai pasveikę.
Jei Jūsų vaiko/paauglio elgesys smarkiai pasikeitė ir Jūs jaudinatės dėl jo reakcijos į
Covid19 pandemiją, kreipkitės profesionalios pagalbos į mokyklos, rajono Švietimo pagalbos
tarnybos, poliklinikos ar kitą pasirinktą psichologą, konsultuokitės su emocinės paramos linijų
specialistais: - Pagalbos vaikams linija (pasiekiama skambinant per Vaikų liniją tel. 116 111, 11–19
val. vaikams ir tėvams, patiriantiems iššūkių, www.pagalbavaikams.lt); - Tėvų linija (tel. 8 800
90012, I–V 11–13 val. ir 17–21 val., tėvams, patiriantiems iššūkių, www.tevulinija.lt).
Mokyklos psichologė Jurgita Vasiliauskienė, tel. 8 659 64958
• Karštoji linija 1808;
• Bendra emocinės paramos linija 1809;
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštoji linija +370 5 2649676.
Išsamesnę informacija rasite:
https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/COVID19%20ligos%20valdymas%20vaik%C5%B3%20ugdymo%20%C4%AFstaigose.pdf

