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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

DARBO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SĄLYGOMIS 

PLANAS  

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingi vykdytojai 

1. Saugumo priemonių kolegijoje taikymas: 

• dezinfekavimo priemonių naudojimas; 

• asmeninių apsaugos priemonių naudojimas; 

• saugaus atstumo laikymasis; 

 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Direktorius,  

darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistas,  

visi darbuotojai 

 

2.  Saugaus elgesio rekomendacijų darbuotojams 

teikimas, darbuotojų konsultavimas kilus 

klausimams dėl COVID-19 (telefonu, ar kitu 

nuotoliniu būdu) 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistas, 

tiesioginiai vadovai 

3. Dėstytojų ir studentų konsultavimas skaitmeninių 

technologijų naudojimo klausimais  

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Informacinių technologijų 

centro vedėjas, 

Informacinių technologijų 

centro technikai 

4. Nuolatinis informacijos apie COVID-19 ir jo 

prevenciją kolegijos internetiniame puslapyje 

viešinimas ir atnaujinimas  

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Rinkodaros ir 

komunikacijos skyriaus 

vedėjas, viešųjų ryšių 

specialistas 

5. Nuolatinis informacijos apie darbo nuotoliniu būdu 

vykdymą kolegijoje viešinimas ir atnaujinimas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Personalo skyriaus 

vedėjas, Kanceliarijos 

skyriaus vedėjas 

6. Komunikacija su Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija apie esamą ekstremalią situaciją 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Direktorius 

7. Informavimas ir komunikavimas su darbuotojais 

apie nuotolinio darbo kolegijoje organizavimo 

tvarką, konsultacijų teikimas, aprūpinimas 

reikalingomis darbo priemonėmis 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Fakultetų dekanai,  

katedrų vedėjai, 

Informacinių technologijų 

centro vedėjas, tiesioginiai 

vadovai 

8. Susitikimų (posėdžių) organizavimas pasitelkiant 

konferencinių pokalbių programas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Direktorius, 

fakultetų dekanai, 

katedrų vedėjai, 

tiesioginiai vadovai, 

Informacinių technologijų 

centro vedėjas 

9. Dezinfekcinių priemonių, vienkartinių kaukių ir 

vienkartinių pirštinių poreikio nustatymas, jų 

pirkimo organizavimas ir išdavimas darbuotojams 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Ūkio vedėjai, bendrabučio 

valdytojas, darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

specialistas, Viešųjų 

pirkimų skyriaus vedėjas 

10. Valymo ir dezinfekavimo instrukcijų (saugos 

duomenų lapų) teikimas už patalpų valymą 

atsakingiems asmenims  

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistas 

11. Paviršių, grindų valymo drėgnuoju būdu, ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną (naudojant dezinfekcines 

priemones), užtikrinimas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Ūkio vedėjai, bendrabučio 

valdytojas 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingi vykdytojai 

12. Tualetų, bendro naudojimo stalų, durų rankenų, 

laiptų turėklų ir kitų paviršių dezinfekavimo, ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną, užtikrinimas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Ūkio vedėjai, bendrabučio 

valdytojas 

13. Ugdymo priemonių ir inventoriaus dezinfekavimo 

po kiekvieno panaudojimo užtikrinimas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Dėstytojai 

14. Patalpų vėdinimo (jei patalpose dirbama pastoviai) 

užtikrinimas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Visi darbuotojai 

15. Patalpų vėdinimo prieš atvykstant jose 

dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos 

metu, užtikrinimas 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Dėstytojai 

16. Asmens higienos priemonių prieinamumo 

užtikrinimas: 

• prie plautuvių turi būti pakankamai skysto muilo 

arba skysto antibakterinio muilo, vienkartinių 

rankšluosčių, dezinfekcinių skysčių;  

• darbuotojus informuoti apie rankų plovimo 

svarbą užkrečiamų ligų profilaktikai;  

• prie plautuvių pakabinti atmintines „Kaip 

taisyklingai plauti rankas“ 

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Ūkio vedėjai, bendrabučio 

valdytojas, darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

specialistas 

17. 2 metrų atstumo laikymasis, vienkartinių kaukių 

dėvėjimas  

Ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Visi darbuotojai 
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Parengė 

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė 

 

Rūta Gavėnavičienė 

2020-09-02 
 


