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GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ (JAKŲ IR GOBERGIŠKĖS) 

PATALPŲ VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR VĖDINIMO DARBŲ PASKIRSTYMAS 

 

Pritaikytos 

priemonės patalpų, 

paviršių, 

inventoriaus higienai 

Pritaikytos priemonės 

patalpų, paviršių, 

inventoriaus 

dezinfekcijai 

Patalpų, paviršių, 

inventoriaus higienos 

periodiškumas 

Patalpų, paviršių, 

inventoriaus 

dezinfekcijos 

periodiškumas 

Vėdinimo periodiškumas, kita Už 

įgyvendinimą 

atsakingas 

darbuotojas  

 

MOKOMIEJI KABINETAI, IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS, MIEGAMIEJI 

Prie kiekvienos 

praustuvės padėtas 

skysto muilo 

buteliukas su 

dozatoriumi (muilas 

pildomas pagal 

poreikį). 

Patalpos, grindys ir 

dažnai liečiami 

paviršiai (mokymo 

priemonės, 

inventorius, durų 

rankenos, durų rėmai, 

stalų paviršiai, kėdžių 

atramos, elektros 

jungikliai, žaislai ir 

kt.) valomi drėgnuoju 

būdu paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

 

Kabinetuose ir grupėse 

yra padėtos priemonės 

paviršiams 

dezinfekuoti. 

Dažnai liečiami 

paviršiai, grindys 

dezinfekuojami po 

kiekvieno valymo, o 

mokymo priemonės ir 

inventorius, jei 

naudojasi daugiau kaip 

vienas vaikas, mokinys, 

dezinfekuojami po 

kiekvieno panaudojimo. 

 

 

 

Mokymo priemonė, 

inventorius valomos po 

kiekvieno panaudojimo. 

Žaislai – ne rečiau kaip 

1 kartą per dieną. 

Muilas papildomas 

pagal poreikį. 

Mokomieji kabinetai ir 

grupės, dažnai liečiami 

paviršiai, grindys  

valomi ne rečiau nei 2 

kartus per dieną. 

Mokymo priemonė, 

inventorius po kiekvieno 

panaudojimo. 

Mokomieji kabinetai ir 

grupės, dažnai liečiami 

paviršiai (durų rankenos, 

durų rėmai, stalų paviršiai, 

kėdžių atramos, elektros 

jungikliai ir kt.), grindys 

dezinfekuojami ne rečiau 

nei 2 kartus dienoje. 

Kiekvieną pertrauką 

dezinfekuojami 

technologijų, rusų, anglų ir 

informatikos kabinetai. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau nei 2 kartus 

dienoje. 

Mokomieji kabinetai išvėdinami 

prieš atvykstant mokiniams ir 

kiekvienos pertraukos metu. 

Valant patalpas, jas vėdinama 

atidarius langus ir duris 

(natūralus vėdinimas). 

 

Budėtojos. 

Budinčios 

valytojos.  

Valytojos. 

Mokytojos 

padėjėjos. 



KORIDORIAI, RŪBINĖS 

Koridoriai, rūbinės, 

grindys ir dažnai 

liečiami paviršiai 

(durų rankenos, durų 

rėmai, elektros 

jungikliai, sėdmaišiai, 

suoliukų paviršiai, 

spintelės rūbams ir 

kt.) valomi drėgnuoju 

būdu paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

Dezinfekuojami visi 

liečiami paviršiai, 

grindys. 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną. 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną. 

Ne mažiau kaip 2 kartus per 

dieną. 

Budinčios 

valytojos. 

Valytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos.  

TUALETŲ PATALPOS 

Patalpos, grindys ir 

dažnai liečiami 

paviršiai valomi 

drėgnuoju būdu 

paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

Prie kiekvienos 

praustuvės padėtas ar 

pakabintas skysto 

muilo buteliukas su 

dozatoriumi (muilas 

pildomas pagal 

poreikį). 

Pakabinti ar padėtas 

tualetinis popierius, 

vienkartiniai (nuolat 

stebėti, kad 

nepritrūktų) arba 

individualūs 

daugkartinio 

naudojimo 

Dezinfekuojami visi 

liečiami paviršiai, 

grindys, šiukšliadėžės. 

Darbuotojų tualetuose 

yra padėtos 

dezinfekcinės 

priemonės rankoms 

dezinfekuoti. 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną ir pagal 

poreikį. 

Muilas, tualetinis 

popierius, vienkartiniai 

rankšluosčiai papildomi 

pagal poreikį, 

individualūs 

daugkartinio naudojimo 

rankšluosčiai keičiami 

nusitepus ir kartą per 

savaitę. 

Šiukšlių maišai 

išnešami kartą per dieną 

arba jam prisipildžius, o 

šiukšliadėžės 

išplaunamos. 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną. 

Šiukšliadėžės po 

išplovimo 

dezinfekuojamos. 

Kiekvieno valymo metu 

išvėdinamos patalpos atidarius 

langus ir duris  (natūralus 

vėdinimas), bet ne mažiau nei 2 

kartus. 

Budinčios 

valytojos. 

Valytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos. 



rankšluosčiai. 

Šiukšliadėžėse įdėti 

vienkartiniai maišai, 

maišai išnešami kartą 

per dieną arba jam 

prisipildžius, o 

šiukšliadėžės 

išplaunamos. 

SPORTO IR AKTŲ SALĖS 

Po kiekvieno 

užsiėmimo ar 

renginio, patalpos, 

grindys ir dažnai 

liečiami paviršiai, 

darbo priemonės, 

inventorius, įranga 

valomi drėgnuoju 

būdu paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

Dezinfekuojami visi 

liečiami paviršiai, 

grindys. 

Mokytojas dezinfekuoja 

darbo priemones, 

inventorių, įrangą po 

kiekvieno naudojimo. 

Po kiekvieno 

užsiėmimo ar renginio 

ir po kiekvieno 

panaudojimo. 

Po kiekvieno valymo 

drėgnuoju būdu (aktų 

salės). 

Sporto salė (didžioji) – 

11.30 val. ir 12.10 val. 

Sporto salė (mažoji) – per 

laisvas pamokas. 

Po kiekvieno užsiėmimo, 

renginio ir valymo metu 

išvėdinamos patalpos atidarius 

langus ir duris  (natūralus 

vėdinimas). 

Budinčios 

valytojos. 

Valytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos. 

Mokytojai. 

VALGYKLOS IR MAITINIMO PATALPOS 

Patalpos, grindys ir 

dažnai liečiami 

paviršiai valomi 

drėgnuoju būdu 

paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

Dezinfekuojami maisto 

gaminimo patalpų, 

valgyklos baldai, durys, 

durų rankenos, 

maišytuvai, praustuvės, 

inventorius, grindys ir 

kiti dažnai liečiami 

paviršiai. 

Po kiekvieno 

pavalgymo ir pagal 

poreikį. 

Grindys, stalai, suolai ir 

visi kiti liečiami paviršiai 

dezinfekuojami 10.20 val. 

ir 12.30 val. 

Po kiekvieno pavalgymo ir 

valymo metu išvėdinamos 

patalpos atidarius langus ir duris  

(natūralus vėdinimas). 

Maisto gaminimo patalpos – ne 

mažiau 2 kartus per dieną ir 

valymo metu. 

Budinčios 

valytojos. 

Valytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos. 

Valgyklos 

darbuotojos 

LAIPTINĖS 

Laiptai ir turėklai 

valomi drėgnuoju 

būdu paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

Laiptinių turėklai ir 

laiptai dezinfekuojami 

po valymo drėgnuoju 

būdu. 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną. 

Ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną. 

Kiekvieno valymo metu 

išvėdinamos patalpos atidarius 

langus ir duris  (natūralus 

vėdinimas), bet ne mažiau nei 2 

kartus. 

Budinčios 

valytojos. 

Valytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos. 



LAUKO ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI 

Prie įėjimų/išėjimų 

pro kuriuos 

įeina/išeina 

darbuotojai, gerai 

matomoje vietoje, yra 

pakabintos rankų 

dezinfekcijos 

priemonės 

(progimnazijoje). 

Prie visų 

įėjimų/išėjimų, gerai 

matomoje vietoje, yra 

pakabintos rankų 

dezinfekcijos 

priemonės 

(skyriuose). 

Patalpos, grindys ir 

visi liečiami paviršiai 

valomi drėgnuoju 

būdu paviršiams valyti 

skirtu plovikliu. 

Dezinfekuojami visi 

liečiami paviršiai ir 

grindys. 

Ne mažiau kaip 3 kartus 

per dieną ir pagal 

poreikį. 

Ne mažiau kaip 3 kartus 

per dieną. 

Nuolat. Budinčios 

valytojos. 

Valytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos. 

 

LAUKO TERITORIJOS 

Teritorijos valomos 

kasdien. 

Su vienkartinėmis 

pirštinėmis dirbama. 

Pamestas veido 

apsaugos priemones 

saugiai įdėti į 

maišiuką užrišti ir 

išmesti į atliekų 

konteinerį kaip 

nerūšiuojamą šiukšlę. 

Dezinfekuojami vaikų 

žaidimo įrenginių 

liečiamieji paviršiai 

(skyriuose) ir sporto 

inventoriaus liečiamieji 

paviršiai 

(progimnazijoje ir 

skyriuose). 

Kartą per dieną. Kartą per dieną. – Kiemsargiai. 
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PATALPŲ VALYMAS, ĮTARUS AR PATVIRTINUS COVID-19 ATVEJĮ 

 

Nustačius, kad įtariamas ar patvirtintas COVID-19 atvejis buvo tam tikroje patalpoje, ji 

pirmiausiai turi būti: 

1. vėdinama 1-3 valandas; 

2. po vėdinimo patalpa turi būti kruopščiai valoma neutraliu valikliu; 

3. po valymo neutraliu plovikliu visi paviršiai nukenksminami biocidu efektyviu prieš 

virusus. Lincencijuoti produktai turi būti naudojami pagal gamintojo instrukcijas. 

Dezinfekcija. Kaip alternatyva yra siūlomas 0,05 proc. natrio hipochloritas (NaCLO) 

(skiedimas 1:100, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija dažniausiai 5 proc.). 

Paviršiams, kuriuos gali pažeisti natrio hipochloritas, produktai etanolio pagrindu (mažiausiai 70 

proc.), gali būti naudojami nukenksminimui po valymo neutraliu plovikliu.  

Tualetų, praustuvių ir sanitarinių mazgų valymą reikia atlikti atsargiai, siekiant išvengti 

purslų. Dezinfekcija atliekama po įprasto valymo, naudojant biocidą efektyvų prieš virusus arba 0,1 

proc. natrio hipochloritą.  

Visi tekstilės gaminiai, pvz., rankšluosčiai, patalynė, užuolaidos ir kt. turi būti skalbiami 

90°C temperatūroje su įprasta skalbimo priemone. Jei dėl medžiagos savybių negalima skalbti 90°C 

temperatūroje, baliklis ar kiti produktai nukenksminimui turi būti naudojami skalbimo ciklo metu.  

Siūloma naudoti vienkartinius valymo reikmenis / inventorių, pvz., vienkartinius 

rankšluosčius, šluostes. Jei vienkartinių valymo reikmenų nėra, valymo reikmenys (šluostė, 

kempinė ir kt.) turi būti dedami į dezinfekcinį tirpalą efektyvų prieš virusus arba 0,1 proc. natrio 

hipochloritą. Jei nei vieno iš šių tirpalų nėra, valymo reikmenys turi būti išmesti ir pakartotinai 

nenaudojami. 

Rekomenduojama naudoti skirtingus valymo reikmenis skirtingoms zonoms. 

Jei trūktų valymo reikmenų, valymo procesą reikėtų pradėti nuo švariausių vietų judant į 

nešvariausias vietas (pvz., sritis, kur sėdėjo galimai sergantis asmuo). 

Darbuotojai, užsiimantys aplinkos valymu, kurioje buvo įtariamas ar patvirtintas COVID-19 

atvejis, turėtų dėvėti šias asmenines apsaugos priemones (AAP): 

 medicininę kaukę arba respiratorių; 

 uniformą ir vienkartinę plastikinę prijuostę; 

 pirštines. 

Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę. 

Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos. Darbuotojai tvarkantys atliekas turi dėvėti AAP. 

Lentelė. Patalpų valymas įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį 

 Ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį 

Paviršiai Neutralus valiklis ir paviršius veikiantis biocidas 

0,05 proc. natrio hipochloritas,  

70 proc. etanolis 

Tualetas paviršius veikiantis biocidas 

0,1 proc. natrio hipochloritas 

Tekstilė Karšto vandens ciklas (90°C) 

Įprastas skalbinių skalbiklis 

Alternatyva: žemesnės temperatūros ciklas + baliklis 



Valymo 

inventorius 

Vienkartinio naudojimo 

Daugkartinio naudojimo dezinfekuojami: 

paviršius veikiančiu biocidu 

0,1 proc. natrio hipochloritas 

Valymą 

atliekančio 

personalo AAP 

Medicininė kaukė 

Darbiniai drabužiai ir plastikinė prijuostė 

Pirštinės 

Atliekų 

tvarkymas 

Atskiras maišas nerūšiuotose atliekose 
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          ATMINTINĖ VALYTOJOMS IR MOKYTOJŲ PADĖJĖJOMS 

 

Progimnazijoje ir jos skyriuose maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami 

Progimnazijos ir jos skyrių bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau nei 2 kartus dienoje. 

Progimnazijoje ir skyriuje mokomieji kabinetai turi būti išvėdinami prieš atvykstant 

mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

Valant visas patalpas, jas vėdinti atidarius langus ir duris (natūralus vėdinimas). 

Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), 

po kiekvieno užsiėmimo ar renginio, patalpos išvėdinamos, grindys išvalomos drėgnuoju būdu 

paviršiams valyti skirtu plovikliu, po valymo – dezinfekuojamos. Didžioji sporto salė 

dezinfekuojama 11.30 val. ir 12.10 val., mažoji sporto salė dezinfekuojama per laisvas pamokas. 

Kiekvieną pertrauką dezinfekuojami technologijų, rusų, anglų ir informatikos kabinetai. 

Kitos bendro naudojimo patalpos (koridoriai, laiptinės, rūbinės ir kt.) valomos paviršiams 

valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, po valymo drėgnuoju būdu, patalpos, grindys 

ir dažnai liečiami paviršiai dezinfekuojami. 

Tualetų patalpos, grindys ir dažnai liečiami paviršiai valomi ne mažiau kaip 2 kartus per dieną 

ir esant poreikiui. Po valymo patalpos, grindys ir visi liečiami paviršiai dezinfekuojami. 

Šiukšliadėžėse turi būti įdėti vienkartiniai maišai. Maišai išnešami į atliekų konteinerį kartą 

per dieną arba jam prisipildžius, o šiukšliadėžės išplaunamos ir dezinfekuojamos. 

Lauko įėjimai/išėjimai, grindys ir visi liečiami paviršiai valomi drėgnuoju būdu paviršiams 

valyti skirtu plovikliu ne mažiau kaip 3 kartus per dieną ir pagal poreikį. Po valymo – 

dezinfekuojama. 

Valgyklos ir maitinimo patalpos, grindys, visi liečiami paviršiai valomi po kiekvieno 

pavalgymo ir pagal poreikį. Grindys, stalai, suolai ir visi kiti liečiami paviršiai dezinfekuojami 

10.20 val. ir 12.30 val. 

Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės 

turėklai, elektros jungikliai, darbo priemonės, inventorius, įranga, žaislai ir kt.) valomi paviršiams 

valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, po kiekvieno valymo paviršiai 

dezinfekuojami. 

Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, mokinys, jos turi 

būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.  

Prie valgyklos, tualetų, persirengimo kambarių, mokomųjų kabinetų, grupių (jei grupėje yra 

praustuvė) praustuvių padedama skysto muilo, vienkartiniai (mokykloje) ir individualūs 

daugkartinio naudojimo (lopšelyje/darželyje) rankšluosčiai arba pakabinami rankų džiovintuvai. 

Nuolat stebėti, kad nepritrūktų muilo, tualetinio popieriaus ir vienkartinių rankšluosčių. 

Praustuvės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi darbuotojai, išvalomi bei 

dezinfekuojami ne mažiau kaip 2 kartus per dieną. 

Kruopščiai atliekamas tualetų, dušų, persirengimo kambarių praustuvių, sanitarinių mazgų 

valymas po pamokų. 

Įprastinį valymą atliekantis asmuo turi dėvėti darbinius drabužius ir pirštines. 



Valytojai, atlikdami valymo darbus, jei šalia yra kitų asmenų, privalo dėvėti asmenines 

apsaugos priemones (nosį ir burną dengiančias kaukes, skydelius). 

Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje. 

Rankų higiena turi būti atliekama kiekvieną kartą, kai nuimamos asmens apsaugos priemonės, 

pvz., pirštinės, kaukės. 

Įprastinio valymo metu susidariusios atliekos metamos, kaip nerūšiuojamos šiukšlės į atliekų 

konteinerį. 
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