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DĖL INFORMACIJOS APIE UGDYMO ĮSTAIGOSE LAIKINAI NUTRAUKTĄ UGDYMO 

PROCESĄ PATEIKIMO  
 

 

Informuojame, kad sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 

(toliau – ŪVKTI) Kauno mieste didėja ir 2-ąją šių metų savaitę pasiekė 152 atvejus/10 000 gyventojų 

per savaitę, iš jų gripas sudaro 8,6 proc.; Kauno rajone sergamumo rodiklis siekia 80,6 atvejus/ 

10 000 gyventojų per savaitę, iš jų gripo – 6,6 proc.; Kaišiadorių raj. – 80,1 atvejai/10000 gyventojų 

per savaitę, gripas sudaro 6,6 proc. 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis 2-ąją metų savaitę 

iš Kaune paimtų ėminių išskirti 11 A tipo gripo virusų, iš jų 6 A(H3N2) ir 5 A(H1N1) tipo. 

Siekiant sustiprinti gripo priešepideminių priemonių vykdymą administracinėse teritorijose, 

rekomenduojame vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2009-11-25 raštu 

Nr. 10-(11,3-191)-6719 „Dėl rekomenduojamų priemonių taikymo gripo epidemijos metu“ 

pateiktomis rekomendacijomis mokykloms:  

- savivaldybėse, kuriose yra Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta 

epidemija ir esant mokinių sergamumui gripu ir ŪVKTI 20 proc. ir daugiau, rekomenduojama 

mokyklos direktoriaus įsakymu laikinai nutraukti ugdymo procesą;  

- savivaldybėse, kuriose nėra paskelbta epidemija, savivaldybė gali svarstyti mokyklų 

laikiną veiklos nutraukimą, jei mokyklos dėl ligos nelanko daugiau kaip 50 proc. mokinių.  

- mokymo veiklą rekomenduojama riboti sergamumo didėjimo teritorijoje laikotarpiu, 

pageidautina, kad ribojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip dvi savaitės.  

Informuojame, kad sprendžiant dėl laikino ugdymo proceso nutraukimo, kiekviena ugdymo 

įstaiga privalo derintis su steigėju.  

Prašome nuspręsti ir suorganizuoti, kas rinks ir teiks informaciją už savivaldybės 

administracinę teritoriją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentui 

apie laikiną veiklos sustabdymą ugdymo įstaigose dėl didelio sergamumo gripu ir ŪVKTI. 

Siekiant geresnio epidemiologinės situacijos įvertinimo, prašytume kiekvieną pirmadienį iki 

10 val. el. paštu: jurgita.muraveckiene@nvsc.lt  pateikti informaciją apie praėjusią savaitę 

savivaldybės teritorijoje esančių vaikų ugdymo įstaigų, jei tokių būtų, priimtą sprendimą, dėl laikino 

ugdymo proceso nutraukimo pagal pridedamą lentelę. Šiuos duomenis prašytume teikti kas savaitę, 

iki gripo sezono pabaigos. 
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Dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą. 

  

PRIDEDAMA. Dėl padidėjusio sergamumo gripu ir ŪVKTI ugdymo veiklą laikinai 

nutraukusių mokyklų sąrašas, 1 lapas; 

 

 

 

 

Kauno departamento vyresnioji patarėja,  

laikinai vykdanti Kauno departamento  

direktoriaus funkcijas                                                                                            Ona Gedgaudienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Muraveckienė, tel. (8 37) 33 16 95, el. p. jurgita.muraveckiene@nvsc.lt 
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