
 

Priedas 2 

 

Priedas prie mokyklos higienos plano (nuo 2020 m. balandžio 23 d., COVID-19 

pandemijos metu) 

 

1.Asmenys, kuriems yra didesnė rizika užsikrėsti sunkia COVID-19 infekcija 

Sunkūs COVID-19 infekcijos simptomai yra dažnesni tam tikroms žmonių grupėms (daugiau 

informacijos žr.: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppenpen.html ). Tai visų 

pirma yra žmonės, kurie serga viena ar daugiau žemiau išvardintomis ligomis: 

 širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz., Koronarinė širdies liga ir padidėjęs kraujospūdis) 

 lėtinėmis plaučių ligomis (pvz., LOPL) 

 lėtine kepenų liga 

 cukriniu diabetu 

 vėžiu 

 imuninė sistema yra nusilpusi (pvz., dėl ligos, susijusios su imuninės sistemos nepakankamumu, 

arba vartojant vaistus, kurie gali paveikti ir sumažinti imuninę gynybą, pvz., kortizoną). 

2. Mokytojų darbas pamokose: 

 Rizika užsikrėsti sunkiu koronaviruso atveju pastoviai didėja su amžiumi. Žmonės nuo 60 metų, 

kurių imuninė sistema nebėra tokia stipri, užsikrėtę gali susirgti sunkesne COVID-19 infekcijos 

forma. 60 metų ir vyresni mokytojai vykstant pamokoms mokykloje, gali dirbti tik savanoriškai. 

 Įvairios pagrindinės ligos, tokios kaip širdies ir kraujagyslių ligos (pvz., koronarinės širdies ligos 

ir padidėjęs kraujospūdis), diabetas, kvėpavimo sistemos, kepenų, inkstų bei vėžinės ligos, 

nepaisant amžiaus, padidina galimybes susirgti sunkesne koronaviruso forma. Asmuo, kuris dėl 

prieš tai nurodytų priežasčių negali būti mokykloje, kai joje vyksta pamokos, turi pateikti 

medicininę pažymą.  

 Žmonėms, kurių imuninė sistema yra nusilpusi (pvz., dėl ligos, susijusios su imuninės sistemos 

nepakankamumu, arba vartojantiems vaistus, slopinančius imuninę sistemą), yra didesnė rizika 

susirgti stipresne koronaviruso forma. Jei šie asmenys negali dalyvauti mokykloje, kai joje vyksta 

pamokos, apie tai jie turi pranešti ir pateikti medicininę pažymą.   

 Vien tik sunki negalia, kuri nedidina rizikos susirgti sunkesne koronaviruso forma, nėra priežastis, 

kodėl šie asmenys negali dalyvauti tiesioginiuose užsiėmimuose mokykloje. Vykstant pamokoms 

mokykloje, jie negali dalyvauti tik tokiu atveju, jei tai patvirtinama pateiktoje medicininėje 

pažymoje. 

 Dėl esamų specialių priežiūros įpareigojimų nėščiosioms ir maitinančioms krūtimi moterims jos 

turi teisę fiziškai nedalyvauti ugdymo procese. 

 Mokytojai, gyvenantys namuose su žmonėmis, priklausantiems rizikos grupei, kaip apibrėžta 

aukščiau išvardintuose kriterijuose, taip pat neprivalo fiziškai dalyvauti ugdymo procese. Apie tai 

jie turi pranešti ir pateikti medicininę pažymą. Jei medicininės pažymos asmuo negali pateikti laiku, 

iš pradžių užtenka ir asmens paaiškinimo raštu. 

3. Mokiniai, kuriems pagal pateiktus rizikos kriterijus gresia pavojus užsikrėsti sunkia SARS-

CoV-2 viruso forma, pateikę medicininę pažymą gali fiziškai nedalyvauti ugdymo procese. Ta 

pati tvarka galioja ir mokiniams, gyvenantiems kartu su žmonėmis, kurie pagal anksčiau 

nurodytus kriterijus priklauso rizikos grupei. 
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