ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
TVIRTINU
Direktorė
Natalija Šedžiuvienė
2020-08-31
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ DARBO
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SĄLYGOMIS
TAISYKLĖS
1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegija) darbuotojų darbo valstybės
ekstremaliosios situacijos sąlygomis taisyklės (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
Valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo
studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“
Taisyklių privalo laikytis visa Kolegijos bendruomenė: administracijos darbuotojai, dėstytojai,
specialistai, ūkio darbuotojai.
2. Bendrose uždarose erdvėse, koridoriuose, auditorijose ir kitose mokymo patalpose, taip
pat tarp asmenų, dalyvaujančių Kolegijos veiklose, auditorijose ir kitose mokymo patalpose
išlaikomas 2 metrų atstumas.
3. Uždarose erdvėse esantys pilnamečiai asmenys, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų
atstumas, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones) (toliau – kaukė).
4. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas
negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į
profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
5. Tarp Kolegijos veiklose dalyvaujančių asmenų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas
ir dėvima kaukė.
6. Pertraukų metu draudžiama buriuotis skirtingų grupių studentams.
7. Kolegijoje prie įėjimo būtina dezinfekuoti rankas.
8. Būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
9. Kontaktinėse veiklose draudžiama dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
10.

Patalpos Kolegijoje išvėdinamos prieš atvykstant ten organizuojamose veiklose

dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu.
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11.

Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, dėstytojas

privalo jas išvalyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
13. Kolegijos darbuotojų sveikatos būklė stebima:
13.1. Darbuotojams yra sudarytos sąlygos matuoti (-s) kūno temperatūrą. Dėl termometro
kreiptis į rūmų budėtojus;
13.2. Asmuo, kuriam karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų
ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.) pasireiškė Kolegijoje turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
14. Su naujienomis, priimtais sprendimais ir rekomendacijomis dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso) infekcijos valdymo priemonių, darbuotojai gali susipažinti internete adresu
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai.
15. Su šiomis Taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai per tiesioginius
vadovus.
16. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, Taisyklės
peržiūrimos ir prireikus tikslinamos.
17. Papildomą informaciją ir konsultacijas teikia Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
el. paštu darbosauga@svako.lt.
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