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STUDIJŲ PROCESO IR DARBO KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETE
ORGANIZAVIMO, ESANT EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI DĖL COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studijų proceso ir darbo Kazimiero Simonavičiaus universitete (toliau – Universitetas)
organizavimo, esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
rugpjūčio 17 d. sprendimu „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo
suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ ir reglamentuoja studijų proceso bei darbo
organizavimą Universitete Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl
COVID-19 ligos ir nustato saugos reikalavimus Universiteto darbuotojams, studentams bei
lankytojams.
2. Šio tvarkos aprašo tikslas yra užtikrinti visų Universiteto darbuotojų, studentų bei
lankytojų saugumą.
II. DARBO IR STUDIJŲ PROCESO UNIVERSITETE ORGANIZAVIMAS
3. Į Universiteto patalpas leidžiama patekti tik dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė).
4. Nedirbama ir draudžiama dirbti darbuotojams privalomos izoliacijos metu, išskyrus
darbą nuotoliniu būdu arba gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) leidimą.
5. Atsakingi universiteto daruotojai privalo užtikrinti, kad:
5.1. darbo patalpos būtų vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą arba, jeigu tai
įmanoma – nuolat;
5.2. patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai būtų išvėdinamos prieš atvykstant jose
dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos tarp užsiėmimų metu. Dažnai liečiami paviršiai
(ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai,
elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Jei organizuojant veiklą naudojama konferencijų salė, po kiekvieno salės panaudojimo ji turi būti
išvėdinama ir išvaloma. Jei ugdymo priemonėmis, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas
asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas Universiteto
patalpų valymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas
rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
6. Organizuojant studijų procesą Universitete turi būti užtikrinta, kad:
6.1. bendrose patalpose būtų dėvimos kaukės. Bendrose patalpose ir uždarose erdvėse
būtų siekiama išlaikyti 2 metrų tarp asmenų atstumą;
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6.2. Auditorijose studijų proceso dalyviai privalo laikytis saugaus 1 metro atstumo ir
dėvėti kaukes;
6.3. Kaukių leidžiama nedėvėti auditorijose paskaitų ir seminarų metu, jei tarp asmenų
išlaikomas 2 metrų atstumas. 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.
7. Universiteto lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones:
7.1. apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su Universiteto lankytojais, išlaikant ne
mažesnį nei 1 metro atstumą;
7.2. užtikrinama, kad darbuotojai, aptarnaujantys Universiteto lankytojus, ir lankytojai
dėvėtų kaukes, išskirus aprašo 6.2 papunktyje numatytas išimtis.
III. DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ INFORMAVIMO UŽTIKRINIMAS
8. Atsakingi Universiteto darbuotojai privalo užtikrinti, kad:
8.1. prie įėjimo į Universitetą būtų pateikiama informacija apie:
8.1.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
8.1.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
8.1.3. draudimą kontaktinėse veiklose 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.).
9.1. asmenų, dalyvaujančių studijų procese, sveikatos būklė būtų stebima:
9.1.1. sudaryti sąlygas darbuotojams, studijų procese dalyvaujantiems asmenims
matuoti(s) kūno temperatūrą;
9.1.2. 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.) pasireiškia darbo arba studijų metu turi nedelsiant apleisti Universiteto patalpas
ir kreiptis konsultacijai į Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos
gydytoju. Jeigu Universitetas iš darbuotojo arba studento gavo informaciją apie šiam asmeniui
nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti NVSC,
bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikyti 14 dienų izoliaciją;
9.1.3. Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo kontrolę, dėstytojai privalo žymėti
visus kontaktinių-auditorinių paskaitų dalyvius.
9.1.4. Universiteto patalpose būtų sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai). Sudaryti galimybę veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai
(gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Universitetą ir tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai
skirtos priemonės).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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10. Už Universiteto bendravimą su NVSC, nuolatinį Universiteto Rektoriaus
informavimą apie situaciją dėl COVID-19 ligos atvejus Universitete atsakingas Universiteto
Administracijos direktorius.
11. Nustačius pavienius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, darbas
grupėse, kuriose buvo nustatyti šie atvejai, organizuojamas nuotoliniu būdu.
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