
 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  

Indrė Alminauskaitė 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba 21 kabinete (I aukšte). 

DARBO LAIKAS 

Savaitės diena Darbo laikas Darbo valandos  Darbo vieta 

Pirmadienis 8:00 – 17:37 9:07 Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos 

Pašlūžmio mokykla – 

daugiafunkcinis centras, Pėžaičių 

skyrius 

 

Antradienis 8:00 – 17:00 8:30 Endriejavo pagrindinė mokykla  

Trečiadienis 8:00 – 16:35  8:05 Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija 

 

 

 

Ketvirtadienis 

(N) – Nelyginė 

savaitė 

8:00 – 11:48 3:48 Endriejavo pagrindinė mokykla 

Ketvirtadienis 

(L) – Lyginė 

savaitė 

8:00 – 16:06 7:36 Endriejavo pagrindinė mokykla 

Penktadienis 

(N) – Nelyginė 

savaitė 

8:00 -17.00 
 

8:30 Endriejavo pagrindinė mokykla 

 

Penktadienis 

(N) – Lyginė 

savaitė 

8:00 -13.12 
 

4:42 Endriejavo pagrindinė mokykla 

 

Iš viso per savaitę  38 val. 00 min. 38 val. 00 min. 

Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 30 min. 

Taip pat su sveikatos priežiūros specialiste galima susisiekti: 
Indrė Alminauskaitė 
tel.: +37065972718 
el. paštas: indre.alminauskaite@visuomenessveikata.lt 

 

 

 

 

 

mailto:indre.alminauskaite@visuomenessveikata.lt


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: 

• Kartu su visa mokyklos bendruomene kuria sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių 
sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas; 

• Ugdo teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą bei sveikos gyvensenos, higienos 
įgūdžius; 

• Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą; 

• Mokyklos vadovo įgaliotiems asmenims teikia sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
rekomendacijas dėl mokinių sveikatos; 

• Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą. 

 

 

 

 

Kaip suteikti pirmąją pagalbą? 
(mokomasis vaizdo įrašas) 

 

 

 

HTTPS://WWW.VILNIUSSVEIKIAU.LT/MOKOMASIS-PIRMOSIOS-PAGALBOS-

SUTEIKIMO-FILMUKAS/  

Vaizdo medžiagą parengė: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras 

 
 

 

 

https://www.vilniussveikiau.lt/mokomasis-pirmosios-pagalbos-suteikimo-filmukas/
https://www.vilniussveikiau.lt/mokomasis-pirmosios-pagalbos-suteikimo-filmukas/


Informacija COVID-19 

 

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS 

ALGORITMAS 
(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) 

2021-09-22 dienos Ministro nutarimu Nr. V-2142, pasikeitė asmenų turėjusių salytį su 

COVID - 19 tvarka. 

Ugdymo tipas  Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos 

Ikimokyklinis 

ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejis 

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta 

Taisyklėse nustatyta tvarka; 

3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese. 

Simptominiai asmenys 

nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.darzelispuriena.lt/informacija-covid-19/


ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS 

ALGORITMAS 
(Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas) 

  

2021-09-22 dienos Ministro nutarimu Nr. V-2142, pasikeitė asmenų turėjusių salytį su 

COVID - 19 tvarka. 

Ugdymo tipas  Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos 

Pradinis, 

pagrindinis, 

vidurinis 

ugdymas 

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis 

arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki 

individualaus PGR tyrimo atsakymo arba 10 d.) 

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta 

Taisyklėse nustatyta tvarka; 

3. neizoliuojami vakcinuoti / persirgę ugdytiniai* 

4. kiti ugdytiniai: 

3.1.  neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi 

savikontrolės greitaisiais antigeno testais 

(GAT):  

GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + 

GAT po 48 val.  

(arba artimiausią darbo dieną, jei 

neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo 

dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 

val. iki patvirtinto COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atvejo ar 

teigiamo kaupinio nustatymo, šis testas 

užskaitomas, kaip pirmas testas 

algoritme.  Testavimo algoritmas galioja 

ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės 

sąlyčio dienos. 

ARBA 

3.2.  taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse 

nustatyta tvarka, jei asmuo nesitestuoja 

Simptominiai asmenys 

nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas. 

Sąlytį turėję asmenys, 

dalyvaujantys ugdymo procese, 

kuriems taikomas testavimo 

algoritmas, 10 dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su 

sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) dienos 

negali dalyvauti neformaliojo 

švietimo ar kitose veiklose, jei 

jose dalyvauja kitos ugdymo 

įstaigos vaikai, taip pat tokiems 

asmenims nerekomenduojama 

dalyvauti renginiuose, kitose 

žmonių susibūrimo vietose, 

rekomenduojama apriboti 

asmenų, su kuriais bendraujama, 

skaičių. Bendraujant su kitais 

asmenimis, tokie asmenys turi 

dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones, laikytis 

saugaus atstumo ir kitų bendrųjų 

COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) prevencijos 

priemonių. 

 

 

 

 



Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais: mokinio iki 16 

metų tyrimas  

https://youtu.be/YCGHypLXHXU 

 

Vaizdo medžiagą parengė: 

 Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais: mokinio nuo 

16 metų tyrimas 

 

https://youtu.be/fqa1rQEU_3Q 

  

Vaizdo medžiagą parengė: 

 Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

https://www.youtube.com/watch?v=YCGHypLXHXU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=YCGHypLXHXU&t=28s
https://youtu.be/YCGHypLXHXU
https://youtu.be/fqa1rQEU_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=YCGHypLXHXU
https://www.youtube.com/watch?v=fqa1rQEU_3Q


Izoliacija, kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai 

 

 

 

 

 



Izoliacija, kai klasės mokiniai tiriasi savikontrolės greituoju antigeno 

testu 

 

 

 

 

 

 



Kaip vertinama rizika po sąlyčio su sergančiuoju? 

 

 

NVSC, 2021. 

 

 

 



Izoliacijos išimtys paskiepytiems ir persirgusiems 

 



Rekomendacijos, kaip elgtis, jei  mokiniui ar mokytojui nustatoma 

COV-19: 

https://youtu.be/zRQHV4aPMwo 

 

 

 

 

Vaizdo medžiagą parengė: 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

 

 

 

https://youtu.be/zRQHV4aPMwo
https://www.youtube.com/watch?v=zRQHV4aPMwo


VERTA ŽINOTI: 

 

TRYS BŪDAI PADEDANTYS KOVOTI SU GRIPU  3_budai.pdf (ulac.lt) 

KAIP SAUGIAI DEVĖTI MEDICININĘ KAUKĘ?  MEDICININIŲ KAUKIŲ 

NAUDOJIMO TAISYKLĖS. 

 

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/3_budai.pdf
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/3_budai.pdf


 

 



KOSĖJIMO IR ČIAUDĖJIMO ETIKETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANKŲ HIGIENA   

 

 

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/ranku_h_l.pdf


 INFORMACIJA APIE UTELES  

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/Parasidose_web.pdf 

NETINKAMAS ANTIBIOTIKŲ VARTOJIMAS KELIA RIZIKĄ 

KIEKVIENAM  

 

 



KAIP APSISAUGOTI NUO ERKIŲ PLATINAMŲ LIGŲ erkes1.pdf (ulac.lt) 

 

 

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/erkes1.pdf

