
PATVIRTINTA 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. V1-60 

 

KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMO KARANTINO SĄLYGOMIS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino sąlygomis tvarkos aprašas (toliau-aprašas) yra 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 

„Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo 

įstaigose“, 2020 m. gegužės 11 d. Nr. sprendimu V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

2020 m. gegužės 11 d. gautu dokumentu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo 

metais“ ir  nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje karantino 

sąlygomis nuo 2020 metų gegužės 18 dienos. 

2. Vaikams, kurie lieka namuose ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 

II. VAIKŲ PRIĖMIMAS 

 

3. Darbo laikas: Nociūnų skyriuje nuo 7.00 iki 17.00 val., Ąžuoliuko“ skyriuje nuo 7.30 

iki 17.30 val., Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje  nuo 7.00 iki 17.00 val.  

4. Vaikų priėmimas vyksta: Nociūnų skyriuje nuo 7.00 iki 8.15 val., Ąžuoliuko“ 

skyriuje nuo 7.30 iki 8.45 val., Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje nuo 7.00 iki 8.15 val.  

5. Įeiti  į  teritoriją (vaikus atvesti) galima: Nociūnų skyriuje pro pagrindinius vartelius, 

„Ąžuoliuko“ skyriuje – nuo Mėklos gatvės pusės pro mažuosius vartus, Pelėdnagių „Dobiliuko“ 

skyriuje Peliukų grupės vaikus – pro didžiuosius vartus (iš dešinės pusės), Drugelių grupės vaikus –  

pro mažuosius vartelius (iš kairės pusės).   

6. Atvedantys ir paimantys vaikus iš įstaigos tėvai ar globėjai  ir pasitinkantys vaikus 

darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones). Tėvai pasirašytinai supažindinami su jų atsakomybe bei vaikų priėmimo ir ugdymo 

organizavimo sąlygomis atnaujinant  ugdymo paslaugų teikimą karantino sąlygomis (Priedas Nr.1). 

7. Vaikų temperatūrą matuoja ir duomenis fiksuoja „Vaiko sveikatos būklės“ lape 

(Priedas Nr.2) direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Tėvai (globėjai) laukia kol bus atliktas 

vertinimas. Vaikai kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nepriimami. 

8. Vaikų priėmimo metu draudžiama tėvams lankytis drabužinėse, grupės patalpose; 

vaikus darbuotoja pasitiks ryte ir palydės į grupę (po sveikatos būklės įvertinimo ir temperatūros 

matavimo) pirminiame koridoriuje. Pasiimant vaikus tėvai paskambins darbuotojui nurodytu telefonu 

ir ji atlydės vaiką. 

9. Šalia įėjimų į laiptines matomose, bet vaikams nepasiekiamose vietose, laikomos  

rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. 

10. Įstaigoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. 

amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, 

sąraše); 



11. Įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

12. Lankytojai privalo laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

 

III. DARBO GRUPĖSE ORGANIZAVIMAS 

 

13. Vaikai nuolat lanko tą pačią grupę. Maksimaliai laikomasi grupių izoliacijos 

principo tiek grupėse, tiek lauke. Lauko žaidimų erdvės suskirstytos atskiroms grupėmis. 

   14.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną dirba tik 

vienoje grupėje. 

 15. Skirtingose grupėse dirbantys darbuotojai laikosi izoliacijos principo tiek viduje, 

tiek lauke.  

16.  Maitinimas vykdomas toje pačioje grupėje, kurioje organizuojamas ugdymas. 

17.  Grupių patalpose paviršiai, žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Žaislus, 

priemones naudoti tas, kurias galima lengvai valyti ar skalbti. Vaikams draudžiama atsinešti žaislus 

ar kitus daiktus  iš namų. Grupių miegamuosiuose lovyčių yra tiek, kiek yra grupę lankančių vaikų.  

18. Grupių patalpos, kuriose vykdoma veikla, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir 

ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Bendros patalpos (laiptinės, koridoriai ir kt.), taip pat dažnai liečiami 

paviršiai (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu 

būdu. 

19. Mokykloje neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Kūno 

kultūros ir aktų salės po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos.  

20. Darbuotojų ir vaikų rankų higienai tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių 

patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. 

21. Rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami kasdien, patalynė ne rečiau 

kaip 1 kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės. 

22. Vaikui sunegalavus Mokykloje, administracija ar grupės mokytoja nedelsiant 

informuoja tėvus (globėjus). Jis izoliuojamas (atskiroje patalpoje) kol atvyks tėvai (globėjai). Jei 

vaikas karščiuoja (37,3 C ir daugiau, rekomenduojama tėvams (globėjams) konsultuotis Karštąja 

linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju. Apie tai Mokykla informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą. 

 

IV. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS 

 

23. Mokykloje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

24. Nerekomenduojama tiesiogiai dirbti darbuotojams, kurie priskiriami rizikos grupei 

(vyresni nei 60 m. amžiaus, sergantys lėtinėmis ligomis, kai taikomas kitas gydymas). 

25. Mokykloje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, 

ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (karščiavimas, sloga, viduriavimas, kosulys, 

vėmimas ir pan.). 

26. Darbuotojai kiekvieną dieną matuojasi temperatūrą ir pildo sveikatos būklės 

įsivertinimo formą (Priedas Nr.3). 

27. Atnaujinus vaikų priėmimą įstaigoje karantino sąlygomis, tiesiogiai dirbantiems su 

vaikais darbuotojams rekomenduojama prevenciškai pasitikrinti ir atlikti COVID-19 tyrimą, kuris 

vykdomas Kauno mobiliajame pukte. Pradėjus ugdymo paslaugas karantino sąlygomis visi 

darbuotojai užpildo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-14 įsakymu 

Nr. AD-1-492 patvirtintą formą „Deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ir 

laikytis ir laikytis kitų nacionalinių visuomenės sveikatos centro nustatytų įpareigojimų“ (Priedas Nr. 

4). 



28. Ugdymo metu grupėse dirbantiems mokytojams ir mokytojų pagalbininkėms 

specifinės apsaugos priemonės nėra rekomenduojamos. 

29. Darbuotojams nedalyvaujantiems vaikų priėmime, vykdant veiklas kitose patalpose, 

specifinių asmens apsaugos priemonių, susijusių su COVID-19, dėvėjimas nėra rekomenduojamas. 

30. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37.3 C ir daugiau), nedelsiant 

nušalinami nuo darbo, privalo skambinti Karštąją koronaviruso linija 1808 arba susisiekti su šeimos 

gydytoju nuotoliniu būdu. Jeigu Mokykloje būtų gauta informacija iš paties darbuotojo apie nustatytą 

COVID-19 ligą Mokykla informuoja NVSC bei bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį su 

turėjusiais asmenimis ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 18 d. ir gali būti keičiama atskiru 

direktoriaus įsakymu. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. V1-60 
PRIEDAS NR.1 

 

__________________________________________________________________ 
(ugdytinio vardas, pavardė) 

 

DĖL TĖVŲ SUPAŽINDINIMO SU JŲ ATSAKOMYBE BEI VAIKŲ PRIĖMIMO IR UGDYMO 

ORGANIZAVIMO SĄLYGOMIS ATNAUJINANT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KARANTINO 

SĄLYGOMIS KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 

 

Esu informuotas, kad: 

1. Atlydint vaiką  į ugdymo įstaigą privalau dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kt.) 

2. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.), nurodytų Lietuvos 

higienos normose,  dalyvauti ugdymo procese nebus priimami.  

 

Patvirtinu ir prisiimu atsakomybę informuodamas, kad: 

1. Patvirtinu, kad vaikas neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, 

sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu 

Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“; 

2. Patvirtinu, kad vaikas negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio 

nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-

483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas 

ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su 

lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo 

nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų 

ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar 

radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo 

metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių 

gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, 

kai taikomas imunosupresinis gydymas).  

3.  Pažeidus 1-2 punkto reikalavimus prisiimu atsakomybę dėl savo vaiko ir kitų šeimos narių, 

esančių rizikos grupėje saugumo. 

4. Patvirtinu, kad šeimos nariai nėra saviizoliacijoje.  

5.  Esu susipažinęs(us) su mokyklos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu 2020-05-14 mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-60 ir jame aprašytomis 

vaikų priėmimo ir ugdymo organizavimo sąlygomis.  

 

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi. 

_______________________________________________________________________ 
(tėvų/globėjų/rūpintojų vardas, pavardė, parašas) 

 



Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. V1-60 
PRIEDAS NR.2 

 

VAIKŲ SVEIKATOS BŪKLĖS LAPAS 

 

____________________________ 
Grupės pavadinimas 

__________________ 
data 

 

Eil.nr. Vaiko pavardė, vardas Temperatūra Pastabos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

_________________________________________________ 
(temperatūrą matavusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

 
 

 



Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. V1-60 
PRIEDAS NR.3 

 

SVEIKATOS BŪKLĖS (ĮSI)VERTINIMO FORMA 

Karantino metu rekomenduojama sustiprinti darbuotojų kasdienį sveikatos būklės 

(įsi)vertinimą, paklausiant jų apie savijautą (ar nekarščiuoja, nepasireiškė kosulys, dusulys, viduriavimas ir 

pan.). Rekomenduojama kiekvienam asmeniui prieš pradedant dirbti darbdaviui pranešti / deklaruoti apie visus 

sveikatos negalavimus, užpildant sveikatos (įsi)vertinimo formą. 

Ši sveikatos būklės (įsi)vertinimo forma taip pat gali būti naudojama prieš pradedant darbą, 

siekiant tiek pačiam asmeniui, tiek darbdaviui įvertinti sveikatą ir rizikos veiksnius, susijusius su COVID-19 

liga. 

Duomenys, susiję su  darbuotojo sveikata*: 

1. Vardas:____________________________________________________ 

2. Pavardė:___________________________________________________ 

3. (Įsi)vertinimo data:___________________________________________ 

4. Darbo pobūdis:                        Maitinimas ☐;                Darbas grupėje ☐;                  Kita ☐ 

5. Ar jūs viduriavote, vėmėte per pastarąsias 48 val.?                                     Taip ☐; Ne ☐ 

6. Ar per pastarąsias 48 val. vartojote vaistus nuo vėmimo, viduriavimo?                                     Taip ☐; Ne ☐ 

7. Ar karščiuojate?                                          Taip ☐; Ne ☐ 

8. Ar skundžiatės dusuliu?                                       Taip ☐; Ne ☐ 

9. Ar skundžiatės kosuliu?                                                                                    Taip ☐; Ne ☐ 

10. Ar skundžiatės gerklės skausmu, perštėjimu ar pan.?                                                               Taip ☐; Ne ☐ 

11. Ar sloguojate?                                       Taip ☐; Ne ☐ 

12. Ar turite kitų kvėpavimo sistemos sutrikimų?                                     Taip ☐; Ne ☐ 

13. Ar skundžiatės pastaruoju metu atsiradusiu akių ašarojimu?                                    Taip ☐; Ne ☐ 

14. Ar skundžiatės pastaruoju metu atsiradusiu skonio susilpnėjimu / praradimu?                       Taip ☐; Ne ☐ 

15. Ar turite pūlingų, atvirų žaizdų, opų?                                                               Taip ☐; Ne ☐ 

16. Ar turite kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių šiuo metu negalite atlikti savo pareigų / Jums pavestų užduočių?      

                                                              Taip ☐; Ne ☐ 

17. Ar turėjote sąlytį su asmeniu, kuriam įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? 

                                       Taip ☐; Ne ☐ 

18. Ar buvote užsienio valstybėje per pastarąsias 14 dienų?                                                         Taip ☐; Ne ☐ 

19. Ar Jums buvo diagnozuota, įtarta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nuo 2020 m. vasario 27 d. buvo 

imti tepinėliai tyrimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)?                                        Taip ☐; Ne ☐ 

20. Ar turėjote sąlytį su asmeniu, kuris per pastarąsias 14 dienų grįžo iš užsienio?                      Taip ☐; Ne ☐ 

21. Ar turite būti izoliuotas?                                                                      Taip ☐; Ne ☐ 
*Duomenys privalo būti tvarkomi, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Užpildytą Sveikatos būklės įsivertinimo formą 

darbdaviui rekomenduojama saugoti ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius.  

Jei nors į vieną klausimą yra atsakyta „Taip“, turi būti įvertinta, ar tai yra COVID-19 ligos simptomas 

(-ai) ar rizikos veiksnys (-iai) jai išplisti, ir ar informaciją pateikusiam maistą tvarkančiam asmeniui 

(darbuotojui, asmeniui, atliekančiam praktiką, ir (ar) pan.) gali būti toliau leidžiama vykdyti maisto 

tvarkymo veiklą (vertinimą atlieka darbdavys arba prireikus darbuotojas nukreipiamas kreiptis į 

sveikatos priežiūros specialistus, pvz., koronaviruso karštąja linija 1808 ir kt.). 

Veiksmai, kurių imtasi (pildoma tik atvejais, jei nors į vieną klausimą yra atsakyta „Taip“) 

________________________________________________________________________________ 

Patvirtinu, kad ši informacija yra teisinga.  

  _______________________________                     ___________                      __________   
          Darbuotojo vardas, pavardė                                               Parašas                                    Data 

______________________ 



Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. V1-60 
PRIEDAS NR.4 

DEKLARACIJA 

 

APIE SVEIKATOS BŪKLĘ, NEBUVIMĄ PAREIGOS IZOLIUOTIS AR LAIKYTIS KITŲ 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO NUSTATYTŲ ĮPAREIGOJIMŲ 

 

Aš, __________________________________________________________________________ 

                                                           (vardas, pavardė, darbovietė) 

_______________________________________________________________________________ 

*Duomenys privalo būti tvarkomi, užtikrinant asmens duomenų apsaugą.  

Užpildytą Deklaracijos formą darbdaviui rekomenduojama saugoti ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius.  

Patvirtinu: 

 jog neturiu pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų 

neleidžiančių  dirbti  įpareigojimų;  

šiuo metu nesu gydomas(-a) nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos),  

šiuo metu nesu įtariamas(-a), kad sergu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), 

nesu sąlytį  su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo, 

nesu šiuo metu sąlytį turintis(-i) su įtariamu, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), 

asmeniu, ar turinčiu izoliuotis asmeniu, kurio izoliavimosi vieta namuose ar kitoje man artimoje gyvenamojoje 

vietoje,  

jei sirgau COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta tvarka yra diagnozuota, kad esu pasveikęs(-usi), 

jog neturiu viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų infekcinių susirgimų 

požymių (karščiavimo (37,3 °C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo, viduriavimo ir pan.). 

Man yra išaiškinta ir žinau, kad darbo metu: 

 1. pastebėjęs(-usi) atsiradusius viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

infekcinių susirgimų (karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo, 

viduriavimo ir pan. požymiams, galintiems turėti įtakos mano ir kitų darbo patalpose esančių asmenų 

saugumui, pasižadu nedelsdamas(-a) apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui,  palikti darbo patalpas  ir 

konsultuotis karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai; 

 2.Darbdaviui pastebėjus, kad turiu viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

infekcinių susirgimų (karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo, požymių, 

galiu būti paprašytas(-a) palikti darbo patalpas ir pasižadu šį nurodymą vykdyti. 

Esu susipažinęs(-usi) ir žinau, kad jei šioje deklaracijoje pateikiau klaidinančią ar melagingą 

informaciją, savo veiksmais pažeidžiau teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos kontrolės taisykles, tai man gali būti taikoma drausminė/tarnybinė, administracinė, baudžiamoji 

ir (ar) civilinė atsakomybė. 

 

  Esu informuotas, kad šiame klausimyne mano pateikta informacija  bus naudojama siekiant tinkamai 

įgyvendinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio 31 dalį, kur nustatyta, kad: 

  
Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos 

apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti 

nuotoliniu būdu. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir 

teisinis pagrindas. Darbuotojas per vieną darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus 
dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per vieną darbo 

dieną nuo termino darbuotojo atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir 

nemokėdamas darbo užmokesčio. Darbdavio sprendime nušalinti darbuotoją nuo darbo turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, 

nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas. 

 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant žodžiu ar 

elektroniniu paštu pranešti savo tiesioginiam vadovui, jei mano deklaruoti sveikatos duomenys 

pasikeistų. 

 

 

_______________________ 
                          (Parašas) 


