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  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 

dalies 2 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.T-141 

„Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigybei“, atsižvelgdamas į Savivaldybėje vykdytos tėvų anketinės 

apklausos „Dėl logopedo darbo nuotoliniu būdu“ rezultatus: 

1. N u r o d a u Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu nuo 2020 m. gegužės 4 d. sudaryti sąlygas teikti 

logopedo pagalbą mokiniui (vaikui) ne tik nuotoliniu būdu, bet, atsižvelgiant į tėvų poreikį bei 

laikantis visų saugumo rekomendacijų, organizuoti individualius užsiėmimus švietimo įstaigose. 

2. Į p a r e i g o j u Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorius 

užtikrinti, kad: 

2.1. logopedo organizuojamuose užsiėmimuose (patalpoje ar lauke) dalyvautų tik po 

vieną mokinį (vaiką); 

2.2. tarp logopedo ir mokinio (vaiko) užsiėmimų metu būtų stengiamasi laikytis 

didesnio nei 2 metrai atstumo; 

2.3. prie įėjimo į švietimo įstaigą būtų pateikta informacija asmenims, atlydėjusiems 

mokinius (vaikus) į užsiėmimus, apie asmens higienos laikymosi būtinybę; 

2.4. būtų vertinama į įstaigą priimamo mokinio (vaiko) sveikatos būklė (bekontakčiu 

termometru matuojama vaiko temperatūra); 

2.5. su mokiniu (vaiku) nedirbtų logopedas, priklausantis rizikos grupei bei turintis 

ūmių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių; 

2.6. darbo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojo ir mokinio (vaiko) 

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

dezinfekcinio skysčio); 

2.7. kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais 

pasinaudojus vienam asmeniui; 

2.8. patalpos būtų vėdinamos prieš atvykstant mokiniui (vaikui), o patalpų valymas 

būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 
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