KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA

PATVIRTINTA
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V1-15

NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU ORGANIZAVIMO
IR TEIKIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nemokamo mokinių maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo ir teikimo tvarka (toliau
– Tvarka), nurodo nemokamo maitinimo karantino laikotarpiu, kai sustabdomas nemokamo
maitinimo teikimas, tvarką Sangrūdos gimnazijoje.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
kovo l8 d. įsakymu Nr. V-421 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201I
m. lapkričio I I d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo'' pakeitimo", Kalvarijos savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.
T-33 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybes mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir
nevalstybinėse mokyklose tvarkos apra5o patvirtinimo" patvirtinto Kalvarijos savivaldybes
mokinių nemokamo maitinimo savivaldybes ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo 26 p.
ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m.
kovo I 8 d. raštu pateiktą informaciją ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D-127- (4.1) „Dėl nemokamo maitinimo organizavimo
švietimo įstaigose karantino laikotarpiu“.
3. Vartojamos sąvokos:
3.1. Ekstremali situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų
didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį,
sužalojimą ar padaryti kitą žalą. Ekstremalioji situacija tai yra tam tikra teisinė padėtis,
kuri įsigalioja tik po sprendimo ją paskelbti.
3.2.Karantinas – specialus laikinas režimas bei su juo susijusios administracinio
bei sanitarinio pobūdžio priemonės, skirtos apsaugai nuo epideminio pobūdžio infekcinių
ligų, kuriomis gali užsikrėsti žmonės ar gyvūnai. Karantino metu paprastai
identifikuojami individai, kurie gali būti potencialūs užkrato platintojai, ir įvedami
judėjimo laisvės arba socialinio kontakto apribojimai.
3.3.Nemokamas maitinimas – mokiniui skirta socialinė parama pietūs. Mokinių nemokamo
maitinimo rūšys yra šios – pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų
organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.
3.4.Maisto davinys – paruoštas vartojimui arba reikalaujantis minimalaus greito paruošimo
sauso maisto davinys.
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4. Gimnazijos socialinis pedagogas sudaro nemokamą maitinimą gaunančių ir nuotoliniu būdu
besimokančių mokinių sąrašą su informacija apie gyvenamąją vietą ir kontaktiniais telefono
numeriais.
5. Karantino laikotarpiu mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą išduodamas maisto
davinys 1 kartą per savaitę.
6. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai
vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu
pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal nustatytas mokinių amžiaus
grupes.
7. Davinį sudaro produktų kiekis, apskaičiuojamas pagal mokiniui maitinti skirtas lėšas. Vieno
mokinio davinio turinys atitinka vienos savaitės nemokamo maitinimo sveikatos apsaugos
ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos
normas.
8. Maisto davinį sudaro tik mokiniams maitinti tinkami produktai: grūdiniai (viso grūdo gaminiai,
kruopų produktai), vaisiai, daržovės, duonos gaminiai, pieno produktai, tyras alyvuogių
aliejus, gamintojo pakuotėse sufasuota šviežios mėsos produktai. Maisto produktus gimnazija
užsako tik iš tų tiekėjų, kurie įvykdžius viešuosius pirkimus yra paskelbti laimėtojais.
9. Produktai patiekiami hermetiškose pakuotėse. Ant pakuočių nurodytas maisto energetinė
vertė, sudėtis, galiojimo laikas.
10. Maisto davinys išduodamas dviejų amžiaus grupių mokiniams: 6 – 10 metų ir 11 metų bei
vyresnio amžiaus vaikams.
11. Maisto davinys išduodamas Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos įrengtoje vietoje kiekvieną
savaitės penktadienį nuo 11.00 val. iki 14.00 val. Maisto davinių vieta pažymėta įspėjamaisiais
užrašais, pateikta informacija apie maisto davinio turinį.
12. Maisto produktus dalijantis valgyklos darbuotojai susipažinę su bendromis apsaugos nuo
COVID-19 viruso taisyklėmis, bei maisto dalijimo metu, laikosi taisyklių:
12.1. nuolat naudoja apsaugos priemones (medicininę, vienkartines pirštines ir dezinfekcinį
skystį);
12.2. dalina maisto produktus sudėtus į gimnazijos paruoštus maisto maišelius, kurie iš anksto
supakuoti ir paruošti išsinešimui;
12.3. maisto produktų dalijimo metu užtikrinta galimybė kruopščiai plauti rankas su šiltu
tekančiu vandenius ir skystu muilu bei dezinfekuoti jas specialiomis rankų
dezinfekcinėmis priemonėmis;
12.4. dalijimo vietoje dažniausiai liečiami paviršiai (durų rankenos, paviršiai ant kurių dedami
maisto produktai ir t.t.) valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir naudojant dezinfekcines
medžiagas;
13. Neturintiems objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio (nes gyvena toli ir neturi
transporto, serga ir panašiai), tuomet suderinama, kaip maisto davinys bus pristatytas į
namus. Pristačius į namus maisto davinys paliekamas prie durų.
14. Maisto davinį išduoda atsakingas valgyklos darbuotojas, pagal gimnazijoje esantį nemokamo
maitinimo mokinių sąrašą.
15. Maisto davinį rekomenduojami pasiimti mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai.
16. Maisto davinys išduodamas vadovaujantis karantino laikotarpiu nurodytomis sanitarinėmis
sąlygomis.
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17. Karantino metu maisto daviniai išduodami už mokymosi dienas ir mokinių atostogų dienas.
18. Nemokamo maitinimo davinys mokiniams teikiamas remiantis Kalvarijos savivaldybės
administracijos sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. Nemokamas
maitinimas mokiniams gimnazijoje pradedamas teikti sekančią dieną po sprendimo gavimo.
19. Šis tvarka tvirtinama gimnazijos direktoriaus įsakymu.
___________________________

