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Lietuvos universitetų rektorių konferencijai          2022-01-21 Nr. SR-1/22 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai 

 

DĖL PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SIEKIANT 

SUMAŽINTI COVID-19 LIGOS PLITIMĄ 

 

Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS), būdama vienintele nacionaliniu 

lygmeniu studentams atstovaujančia organizacija, kreipiasi į nurodytas institucijas, 

siekdama atkreipti dėmesį į prevencinių priemonių laikymąsi, siekiant sumažinti COVID-19 

ligos plitimą, aukštosiose mokyklose.  

LSS pabrėžia, jog pasisako už kontaktines studijas, taip siekiant geresnės jų 

kokybės ir galimybės studentams integruotis į akademinę bendruomenę. Tačiau, norint 

sumažinti pavojingos ligos plitimą ir užtikrinti saugią studijų aplinką, aukštosios mokyklos 

privalo laikytis žemiau pateiktų reikalavimų ir kitų papildomų prevencijos priemonių.  

Sąjunga sulaukė studentų nuogąstavimų, kad ne visose aukštosiose 

mokyklose laikomasi būtinųjų COVID-19 prevencijos reikalavimų. Dėl šios priežasties LSS 

kreipiasi į Lietuvos universitetų rektorių konferenciją (toliau – LURK) bei Lietuvos kolegijų 

direktorių konferenciją (toliau – LKDK), atkreipdama dėmesį į šiuo metu aukštosiose 

mokyklose vykdomų atsiskaitymų tvarką bei artėjantį pavasario semestrą, siekiant užtikrinti 

studentų saugumą. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu sprendimu 

„Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo vykdymo būtinų sąlygų“1, primename, kad aukštojo mokslo institucijos 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; 

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29d094b2469c11ebb394e1efb98d3e67/asr 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29d094b2469c11ebb394e1efb98d3e67/asr
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 • turi būti sudarytos sąlygos užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims, 

darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą; 

• asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant pasišalinti iš 

užsiėmimų vykdymo vietos, jam rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos; 

• jeigu mokymo teikėjas iš darbuotojo ar užsiėmimuose dalyvavusio asmens gavo 

informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), 

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 užsiėmimo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu; 

• 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; 

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

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.). 

 

   Taip pat, remiantis aukštųjų mokyklų taikomomis praktikomis, LSS siūlo taikyti 

ir papildomas priemones, skirtas užtikrinti studentų saugumą: 
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 • esant galimybei, suteikti studentams galimybę aukštojoje mokykloje atlikti 

greituosius COVID-19 testus; 

• riboti studentų srautus atsiskaitymuose bei paskaitose, siekiant užtikrinti saugius 

atstumus tarp studentų; 

• užsiėmimų metu žymėti lankomumą, siekiant lengviau nustatyti turėtus kontaktus 

užsikrėtimo atveju; 

• remiantis naujausiu Sveikatos apsaugos ministerijos ribojimu renginiuose dėvėti 

respiratorius2, rekomenduojama šią nuostatą taikyti studijų užsiėmimų metu, 

sudarant galimybę studentams bei administracijos darbuotojams respiratorių gauti 

aukštojoje mokykloje; 

• vykdyti pastovią bei nuoseklią komunikaciją su akademine bendruomene apie 

pandeminę situaciją, informuoti studentų grupes / srautus apie teigiamus atvejus bei 

tolimesnius veiksmus, kuriuos privaloma atlikti, siekiant sumažinti viruso plitimą. 

 

 

 

 

 

Prezidentas                    Vytautas Kučinskas

       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2022-01-14%20Renginių%20OV%20pakeitimas.pdf 
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