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TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR 

SAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

vykdytojas 

Pastabos 

1. 
Privalomas sveikatos 

patikrinimas 

Prieš pradedant 

dirbti 

Raštinės 

vedėjas 

Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymas 

(aktuali redakcija). 

Įstaigos dokumentai 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais 

2. 
Periodinis privalomas 

sveikatos patikrinimas 

Kasmet  

 

Ūkvedys, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Sveikatos apsaugos 

ministro patvirtintas 2000-

05-31 Nr. 301 įsakymas 

„Dėl profilaktinių 

sveikatos tikrinimų 

sveikatos priežiūros 

įstaigose“ (aktuali 

redakcija) 

Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimas 

„Dėl darbų ir veiklos 

sričių, kuriose leidžiama 

dirbti darbuotojams, tik iš 

anksto pasitikrinusiems ir 

vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar 

neserga užkrečiamosiomis 

ligomis, sąrašo ir šių 

darbuotojų sveikatos 

tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ (aktuali 

redakcija). 

3. 
Sveikatos patikrinimo 

grafikas 
Kasmet 

Raštinės 

vedėjas, 

ūkvedys 

Su sveikatos patikrinimo 

grafiku, patvirtintu 

direktoriaus įsakymu, 

darbuotojai supažindinami  

4. 

Profilaktinis skiepijimas 

nuo gripo 

(rekomendacinio 

pobūdžio) 

Kasmet 
Raštinės 

vedėjas 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro įsakymas „Dėl 

gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

epidemiologinės 

priežiūros taisyklių 

patvirtinimo“ (aktuali 

redakcija) 



5. 
Periodiniai pirmos 

pagalbos ir higienos 

įgūdžių mokymai 

Periodiškumas  

pagal darbuotojo 

pareigybę 

Raštinės 

vedėjas 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro įsakymas „Dėl 

privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo 

programos, privalomojo 

higienos įgūdžių mokymo 

programos ir privalomojo 

mokymo apie alkoholio ir 

narkotikų žalą žmogaus 

sveikatai mokymo 

programos patvirtinimo” 

6. Pareigybės aprašymas 
Prieš pradedant 

dirbti 

Raštinės 

vedėjas 

Patvirtintas įstaigos 

direktoriaus įsakymu 

7. 
Darbuotojų saugos ir 

sveikatos įvadinis 

instruktavimas 

Prieš pradedant 

dirbti 

Raštinės 

vedėjas 

Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymas 

(aktuali redakcija) 

Įstaigos darbuotojų  

saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir 

instruktavimo tvarkos 

aprašas 

8. 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos 

instruktavimas darbo 

vietoje (instrukcijos 

pagal darbo pobūdį) 

Prieš pradedant 

dirbti 

Raštinės 

vedėjas, 

ūkvedys 

Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymas 

(aktuali redakcija) 

Įstaigos darbuotojų  

saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir 

instruktavimo tvarkos 

aprašas 

9. 

Periodinis darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

instruktavimas darbo 

vietoje (instrukcijos 

pagal darbo pobūdį) 

Prieš pradedant 

dirbti 

Raštinės 

vedėjas 

Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymas 

(aktuali redakcija) 

Įstaigos darbuotojų  

saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir 

instruktavimo tvarkos 

aprašas 

10. 
Gaisrinės saugos 

instruktavimas 

Prieš pradedant 

dirbti 

Raštinės 

vedėjas 

Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos 

įstatymas (aktuali 

redakcija) 

Įstaigos darbuotojų  

saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir 

instruktavimo tvarkos 

aprašas 

11. 
Gaisrinės saugos 

periodinis 

instruktavimas 

Prieš pradedant 

dirbti 
Ūkvedys 

Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos 

įstatymas (aktuali 

redakcija) 



Įstaigos darbuotojų  

saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir 

instruktavimo tvarkos 

aprašas 

12. 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės 

saugos papildomas 

instruktavimas 

Pasikeitus darbo 

pobūdžiui arba 

instrukcijoms 

Ūkvedys 

Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymas 

(aktuali redakcija) 

Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos 

įstatymas (aktuali 

redakcija) 

Įstaigos darbuotojų  

saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir 

instruktavimo tvarkos 

aprašas 

13. 
Gaisrinės saugos 

mokymai 
Kas treji metai Ūkvedys 

Lietuvos Respublikos 

priešgaisrinės saugos 

įstatymas (aktuali 

redakcija) 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

įsakymas 

„Dėl bendrųjų 

priešgaisrinės saugos 

taisyklių patvirtinimo ir 

kai kurių priešgaisrinės 

apsaugos departamento 

prie vidaus reikalų 

ministerijos ir 

priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento 

prie vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 

įsakymų pripažinimo 

netekusiais galios” 

(aktuali redakcija) 

14.  

Asmens apsaugos, 

saugaus darbo 

rekomendacijų dėl 

COVID-19 parengimas, 

viešinimas.  

Pagal 

epidemiologinę 

situaciją 

Ūkvedys, 

direktorius 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka.  

15. 

Transporto priemonių 

aprūpinimas 

dezinfekavimo 

priemonėmis ir 

darbuotojų,  

aprūpinimas 

Nuolat Ūkvedys 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka.  



asmeninės apsaugos ir 

dezinfekavimo 

priemonėmis 

16. 
Transporto priemonių 

paviršių dezinfekavimas  

Po kiekvieno 

pavėžėjimo 
Vairuotojai 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka.  

17. 

Darbo vietų ir bendrojo 

naudojimo 

patalpų paviršių 

valymas drėgnuoju 

būdu ir dezinfekavimas 

Ne rečiau kaip 1 

kartą 

per dieną 

(ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu) 

Valytojos 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka.  

18. 

 

Darbo vietų, bendrojo 

naudojimo 

patalpų paviršių 

valymas drėgnuoju 

būdu ir dezinfekavimas 

 

Valgyklos stalų paviršių 

valymas, 

dezinfekavimas  

Ne rečiau kaip 1 

kartą per dieną 

(ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu) 

 

Po kiekvienos 

klasės 

Virėjos, 

virtuvės 

darbuotojos, 

valytoja 

 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka.  

19. 

Valymo/dezinfekavimo, 

asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimas ir 

saugaus atstumo 

laikymasis. 

Nuolat 
Visi 

darbuotojai 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka. 

20. 

Valymo, higienos 

priemonių, asmeninės 

apsaugos priemonių 

įsigijimas, darbuotojų 

aprūpinimas, atsargų 

likučio vertinimas, 

papildymas. 

Nuolat 
Ūkvedys, 

direktorius 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka. 

21. 

Gimnazijos 

ekstremaliųjų 

situacijų operacijų 

grupės veiklos 

užtikrinimas, steigėjo 

atstovų, NVSC 

informavimas. 

Nedelsiant (gavus 

informaciją apie 

gimnazijoje 

patvirtintą 

viruso COVID-19 

atvejį) 

Ekstremalių 

situacijų grupės 

vadovas 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, steigėjo 

nurodymai. 

22. 

Situacijos dėl COVID-

19 gimnazijoje 

stebėjimas, operatyvus 

reagavimas, TA 

pakeitimų dėl ugdymo 

organizavimo pakeitimų 

inicijavimas.  

Nedelsiant (gavus 

informaciją apie 

gimnazijoje 

patvirtintą 

viruso COVID-19 

atvejį) 

Direktorius 

LR Vyriausybės 

nutarimai, OV sprendimai, 

NVSC, SAM ir SMSM 

rekomendacijos, steigėjo 

nurodymai, RG nustatyta 

tvarka 

______________________________ 


