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Apsauga nuo infekcijos vairavimo mokykloje
Geriausias būdas apsisaugoti nuo infekcijos yra kuo mažiau kontaktų su kitais žmonėmis. Vairavimo
mokyklose ne visada galima išlaikyti nustatytą minimalų 1,5 m atstumą. Nepaisant to, užsikrėtimo riziką
galima sumažinti taikant visapusiškas higienos priemones.

Vairavimo mokyklos klasė ir teorijos pamokos
• Įsitikinkite, kad jūsų darbuotojai laikosi būtino atstumo nuo kitų žmonių. Biuro patalpose turėtų būti tik
vienas asmuo.
• Susitarkite dėl susitikimų ir registracijos elektroniniu būdu arba telefonu, jei įmanoma. Tokiu būdu pašalinių
asmenų įėjimas gali būti sumažintas iki minimumo.
• Bendravimui su klientais naudokite kontaktinę apsaugą, pavyzdžiui, stiklo pluošto pertvaras. Numatykite
atskiras klientų laukimo zonas ir, jei įmanoma, apmokėjimą atlikite negrynaisiais pinigais.
• Organizuokite vairavimo mokyklos veiklą taip, kad sumažėtų susirinkusių darbuotojų skaičius (pvz.,
paskirstant darbo valandas)
• Reguliariai vėdinkite kabinetus ir klases.
• Visi dalyviai turi išlaikyti 1,5 m atstumą ir užsidėti veido kaukes.
• Patikrinkite, ar dalis pamokų taip pat galėtų vykti nuotoliniu būdu (pvz., kaip internetinis seminaras ar
vaizdo pokalbis).

Rekomendacijos praktinio vairavimo pamokoms
Kadangi praktinio mokymo metu negalima išlaikyti minimalaus atstumo, tiek vairavimo instruktorius, tiek
besimokantis vairuotojas privalo dėvėti veido kaukes (rizikos grupė: FFP-2 kaukės).
• Kuo dažniau vėdinkite automobilio saloną ir nenaudokite kondicionieriaus recirkuliacijos režimu.
• Jei įmanoma, vairavimo instruktoriams paskirkite nuolatines mokymo transporto priemones.
• Mokymo metu tik vienam studentui leidžiama būti transporto priemonėje kartu su vairavimo
instruktoriumi. Vairavimo egzamino metu taip pat gali būti egzaminuotojas.

Motociklininkų mokymo specifika
• Motociklininkų apsauginė apranga turi būti skirta konkrečiam vairavimo instruktoriui ir besimokančiam
vairuotojui. Ji turėtų būti laikoma atskirai nuo kasdienių drabužių.
• Kruopščiai išvalykite arba dezinfekuokite motociklininko treniruotėms skirtą radijo ryšio įrangą prieš
perduodami ją kitam asmeniui.
• Paprašykite besimokančių vairuotojų naudoti savo asmenines ausines.

Valymas ir dezinfekavimas
• reguliariam rankų plovimui, pasirūpinkite odai tinkamu skystu muilu ir vienkartiniais rankšluosčiais. Arba
galite naudoti dezinfekcinį skystį (bent iš dalies antivirusinį).
• Įsitikinkite, kad jūsų darbuotojai ir besimokantys vairuotojai kruopščiai nusiplauna rankas (pvz., eidami į
vairavimo mokyklą arba teorijos ir praktinio vairavimo pamokų pradžioje ir pabaigoje).
• Užtikrinkite tinkamą patalpų valymą ir higieną.
• Prieš kiekvieną perdavimą kruopščiai išvalykite darbo įrangą (pvz., kompiuterius ar vairavimo treniruoklius)
ir po kiekvienos vairavimo pamokos transporto priemonių vidų (vairas, sėdynės ir visos rankenos bei
jungikliai).

• Norėdami valyti paviršius, naudokite riebaluose tirpius buitinius valiklius arba muiluotą vandenį.
Vienkartinės šluostės yra idealios priemonės valymui. Arba galite naudoti bent iš dalies antivirusinį
dezinfekcinį skystį.

Darbuotojų ligos atveju
Esant pirmiems infekcijos požymiams, tiek jūsų darbuotojai, tiek besimokantys vairuotojai privalo likti
namuose, kol bus atlikta medicininė apžiūra. Infekcijos atveju informuokite sveikatos priežiūros institucijas.
Svarbu, kad niekas sergantis nesėstų už vairo.

