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 Viena pagrindinių platformų, kurioje galima rasti pagrindinius atsakymus į

civilinės saugos klausimus, yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos parengta svetainė www.lt72.lt.

■ Aktuali informacija nepaprastosios padėties atveju pateikta Šiaulių miesto

savivaldybės tinklalapyje;

■ https://siauliai.lt/lt/news/view/aktuali-informacija-nepaprastosios-padeties-

metu-1

http://www.lt72.lt/
https://siauliai.lt/lt/news/view/aktuali-informacija-nepaprastosios-padeties-metu-1


Apie pavojų perspėjama:

 Garso sirenomis. Jomis įprastai ne vėliau kaip per 3 min. nuo jų

įjungimo pranešama apie konkretų pavojų. Po garsinio signalo svarbu

įsijungti radiją ar TV ir išklausyti pranešimą.

 Trumpaisiais pranešimais į telefonus per korinio transliavimo 

sistemą. Norėdami savo telefone įjungti korinio informavimo funkciją, 

sekite instrukcijas: https://www.lt72.lt/?page_id=1969 (nuoroda bus 

TAMO, gimnazijos svetainėje).

https://www.lt72.lt/?page_id=1969


Pavojai gali būti:

 cheminis pavojus

 radiacinis pavojus

 katastrofinis užtvindymas

 potvynio pavojus

 uragano pavojus

 oro pavojus



Kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, gavus trumpąją 

žinutę telefonu, kai esi gimnazijoje?

 Gimnazijos darbuotojai, mokiniai saugiai baigia bet kokią veiklą ir pasilieka savo darbo

vietose (klasėse, kabinetuose) laukti tolesnių nurodymų;

 Gimnazijos darbuotojai ir mokiniai, kurie civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“

išgirdo būdami gimnazijos teritorijoje – atvyksta į savo darbo ar kitos veiklos vietas

(kabinetus, klases) ir taip pat laukia nurodymų.

 Gimnazijos vadovo paskirti asmenys pagal situaciją vykdo darbuotojų, mokinių

informavimą žodžiu, siunčiant pasiuntinius arba gimnazijos vadovas informuoja per

įgarsinimo sistemą.

 Visi vykdo nurodymus.



Jei reikia evakuoti darbuotojus, mokinius:

Gimnazijos vadovas skelbia apie darbuotojų, mokinių evakavimą (pagal 
situaciją):

■ į sporto salę; 

■ į gimnazijos stadioną.



Darbuotojai ir mokiniai išgirdę žodinį nurodymą 

„Skelbiamas skubus evakavimasis! Renkamės į .... “

(vieta bus nurodyta pagal situaciją):

– mokytojai instruktuoja mokinius apie elgesį evakavimo maršrutuose; nurodo eiti

į gimnazijos sporto salę; ar stadioną (pagal situaciją);

– visi saugiai baigia bet kokią veiklą (uždaro langus, išjungia elektros prietaisus,

pasiima būtiniausius asmeninius daiktus, mokytojai pasiima klasės mokinių

sąrašus);

– mokytojai iš klasės išeina paskutiniai, įsitikinę, kad patalpose nelieka nei vieno

mokinio; uždaro, duris (bet neužrakina jų);

– gimnazijos vadovai iš kabinetų, techninių patalpų išeina paskutiniai, įsitikinę,

kad patalpose nelieka nei vieno darbuotojo ar lankytojo;



– susibūrimo vietoje (pagal situaciją) dalykų mokytojai, klasių vadovai teikia informaciją

apie mokinių skaičių direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

– susibūrimo vietoje (pagal situaciją) ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas sutikrina

aplinkos darbuotojus;

– apie sutikrinimo rezultatus direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymo aprūpinimo

skyriaus vedėjas informuoja gimnazijos direktorių arba atvykusį Gelbėjimo darbų

vadovą;

– darbuotojai, mokinai vykdo kitus Gimnazijos vadovų ar Gelbėjimo darbų vadovo

nurodymus.



Esant galimybei darbuotojai materialines vertybes ir svarbius duomenis (kompiuterines

laikmenas ar dokumentų bylas išneša į saugią vietą).



Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija – kolektyvinės apsaugos 

statinys. Jų mieste 38.

■ Gimnazijos patalpos, rūsiai pritaikomi darbuotojų, mokinių, lankytojų, aplinkinių 

gyvenamųjų namų gyventojų apsaugai (pagal situaciją).

■ Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi tokiu simboliu:

■ Visų gimnazijos darbuotojų ir mokinių apsaugą priklausomai nuo 
ekstremaliosios situacijos pobūdžio numatoma organizuoti sporto salėje arba 
rūsyje.



Mokinių tėvų informavimas:

 gimnazijos svetainėje; FACEBOOK paskyroje;

 mokiniai asmeniniais telefonais susisiekia su artimaisiais žinute;

 mokinių tėvus informuoja klasių vadovai žinute TAMO dienyne, pagal galimybes

telefonu.



Kita aktuali informacija, skirta pasiruošti ekstremaliajai 

situacijai bus pateikta TAMO, gimnazijos svetainėje

■ Išvykimo krepšys

■ Rekomendacijos kilus oro pavojui

■ Rekomendacijos radiacinės taršos atveju

■ Šeimos planas

■ Kaip rūsį paversti slėptuve?

■ Kaip kalbėti su vaiku apie karą (skirta tėvams)

■ Jeigu mieste ar gyvenvietėje pasirodė priešiški kariai



„Gyvenimas susideda iš 10 proc. to, kas man 
nutinka, ir 90 proc. to, kaip aš į tai 
reaguoju.“ (Charlesas Swindollas)

Ačiū už dėmesį!


