
DĖL PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOJE, 

SIEKIANT SUMAŽINTI COVID-19 LIGOS PLITIMĄ  

Siekdami sumažinti pavojingos ligos plitimą ir užtikrinti saugią studijų aplinką, privalome laikytis žemiau 

pateiktų reikalavimų ir kitų papildomų prevencijos priemonių. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos 

ministro patvirtintu sprendimu „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“, primename, kad aukštojo mokslo institucijos ir jų 

bendruomenės yra įpareigotos laikytis šių reikalavimų:  

• asmenys užsiėmimų vykdymo vietose uždarose patalpose turi dėvėti medicinines veido kaukes arba 

respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;  

• užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą (Kolegijoje   

temperatūrą galima pasimatuoti 202 kabinete - RAŠTINĖJE) 

 • asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), draudžiama atvykti į Kolegiją.  Asmuo, kuriam Covid-19 

simptomai pasireiškia Kolegijoje, turi nedelsiant pasišalinti iš užsiėmimų vykdymo vietos ir viešųjų 

Kolegijos erdvių. Simptomus jaučiantys asmenys privalo pasitikrinti dėl Covid-19 ligos sveikatos 

priežiūros įstaigų nustatyta tvarka. 

• jeigu mokymo paslaugų teikėjas iš darbuotojo ar užsiėmimuose dalyvavusio asmens gavo informaciją 

apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19, apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant 

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;  

• į Kolegiją izoliacijos laikotarpiu draudžiama atvykti asmenims, kuriems izoliacija yra  privaloma;  

• užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos 

rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų ir 

darbuotojų rankų dezinfekcijai;  

• užsiėmimų vykdymo vietos turi būti išvėdinamos, o dažnai liečiami paviršiai nuvalomi ir dezinfekuojami 

po kiekvieno užsiėmimo (KMAIK studentai patys pasirūpina patalpų išvėdinimu pertraukų metu ir 

auditorijose esančiomis dezinfekcinėmis priemonėmis dezinfekuoja liečiamus savo darbo vietos 

paviršius po kiekvieno užsiėmimo);  

• jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno 

panaudojimo (KMAIK studentai, pasinaudodami esančiomis auditorijose dezinfekcinėmis  priemonėmis, 

patys turi išvalyti ir dezinfekuoti  naudojamą inventorių po kiekvieno panaudojimo); 

 • užsiėmimuose dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie asmens higienos laikymosi būtinybę 

(rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose, 

draudimą užsiėmimuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) (Kolegijos studentus apie asmens 

higienos laikymosi būtinybę ir reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose bei  draudimą 

užsiėmimuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai, informuoja katedrų vedėjai bei studijų administratorės). 



• esant poreikiui, suteikti studentams galimybę aukštojoje mokykloje atlikti greituosius COVID-19 testus; 

• patalpose privalu laikytis saugių atstumų tarp asmenų; (KMAIK dėstytojai stebi situaciją ir reguliuoja 

studentų srautus atsiskaitymų bei paskaitų metu) 

• užsiėmimų metu žymėti studentų lankomumą (Grupių seniūnai stebi studentų lankomumą, kad būtų 

lengviau nustatyti turėtus kontaktus užsikrėtimo atveju).  

• vadovaujantis naujausiais Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymais, renginių metu privaloma  dėvėti 

medicinines kaukes arba respiratorius; rekomenduojama šią nuostatą taikyti studijų užsiėmimų metu;  

• vykdyti pastovią bei nuoseklią komunikaciją su akademine bendruomene apie pandeminę situaciją, 

informuoti studentų grupes / srautus apie Covid-19 ligos pasireiškimo atvejus aukštojoje mokykloje bei 

tolimesnius veiksmus, kuriuos privaloma atlikti, siekiant sumažinti viruso plitimą (KMAIK administracija 

įsipareigoja vykdyti komunikaciją su akademine bendruomene apie pandeminę situaciją ir informuoti 

apie veiksmus, kurių imamasi siekiant sumažinti viruso plitimą). 

 

Kolegijos administracija 

 


