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INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2016-2018 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO
ĮGYVENDINIMĄ 2018 METAIS
Priemonės
Eil. Nr.
plane
2.

4.

5.

6.

7.

Įvykdymo
terminas

Priemonės
pavadinimas
Peržiūrėti ir prireikus
I ketvirtis
patikslinti
Marijampolės
mokyklos-darželio
„Želmenėliai“
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
priemonių planą
Paskelbti
Patvirtinus
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos prevencijų
planą
priemonių
planą
Marijampolės
mokyklos- darželio
„Želmenėliai“
interneto svetainėje
Organizuoti savalaikę IV ketvirtis
gesintuvų tinkamumo
naudoti patiką
Pagal
Teikti
informaciją
poreikį
ir
darbuotojams,
vykdant
ugdytiniams
apie
civilinės
gaisrų pavojus, jų
saugos
padarinius,
mokymus
prevencijos
priemones
ir
apsisaugojimo būdus
Gavus
Teikti
informaciją
informaciją
darbuotojams,
apie

Informacija apie priemonės
įgyvendinimą
ĮVYKDYTA.
Mokyklos-darželio
„Želmenėliai“ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemonių
peržiūrėtas,
patikslinti nereikėjo.

Priemonės
neįgyvendinimo
priežastys
-

ĮVYKDYTA.
Planas paskelbtas mokyklos
darželio „Želmenėliai“
internetinėje svetainėje
zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt

-

ĮVYKDYTA.
Gesintuvų patikra atlikta
2018-12-10
ĮVYKDYTA.
Civilinės saugos mokymai
vyko 2018-11-07, protokolo
Nr. 7-32

-

Poreikio teikti informaciją
nebuvo

-

-

8.

9.

10.

11.

12.

ugdytinių tėvams apie
priemones,
kurių
reikėtų imtis ligų,
epidemijų
metu,
siekiant apsisaugoti
nuo susirgimų
Informacijos
ir
rekomendacijų
teikimas
darbuotojams,
kaip
elgtis prieš stichinį ar
katastrofinį reiškinį ir
jo metu
Organizuoti
darbuotojų
perspėjimą
apie
naftos
produktų
išsiliejimą ir teikti
rekomendacijas apie
apsisaugojimo būdus.
Organizuoti
darbuotojų
perspėjimą apie
avariją
transportuojant
pavojingą krovinį ir
teikti rekomendacijas
apie apsisaugojimo
būdus.
Teikti informaciją
darbuotojams,
ugdytiniams apie
pavojingus radinius,
jų keliamą pavojų ir
elgesį radus
pavojingą radinį
Teikti informaciją
darbuotojams,
ugdytiniams apie tai,
kaip tinkamai elgtis
radus pavojingą
(įtartiną) radinį ar
gavus įtariamą siuntą,
taip pat trumpas
rekomendacijas kilus
maištui, teroristiniam
išpuoliui, ar
radiscinės avarijos
atvejais

gręsiančią
epidemiją
ir jos metu

Gavus
Poreikio teikti informaciją
informaciją nebuvo

-

Gavus
Poreikio teikti informaciją
informaciją nebuvo

-

Gavus
Poreikio teikti informaciją
informaciją nebuvo

-

Poreikio teikti informaciją
nebuvo

-

Gavus
Poreikio teikti informaciją
informaciją nebuvo

-

Esant
būtinybei

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ĮVYKDYTA.
Vidinis auditas atliktas 201806-14 Nr. 1-92 (1.16)

-

ĮVYKDYTA.
Nuolatiniai statinio būklės
stebėjimai atliekami vieną
kartą per mėnesį, kasmetinė
apžiūra atliekama pasibaigus
vasaros ir žiemos sezonui (
statinio apžiūros aktas Nr.
00/01 2018-05-04 ; Nr. 00/02
2018-09-05)
Nuolat
Organizuoti
ĮVYKDYTA.
mokyklos-darželio
Atlikta elektros įrenginių
„Želmenėliai“ pastatų
profilaktinių darbų patikra (
vidaus elektros tinklų,
pagal patvirtintą planą
automatikos ir silpnų
įrenginiai tikrinami kiekvieną
srovių priežiūrą ir
mėnesį). , iki 1000V įtampos
remontą
varžų matavimas atliktas
(2018-10-24 Protokolas Nr.
2018/299)
Iki šildymo ĮVYKDYTA.
Organizuoti
sezono
mokyklos-darželio
Atlikta šilumos skaitiklio
pradžios
„Želmenėliai“
darbingumo patikra ir
šilumos mazgo,
hidraulinis šilumos trasos
šilumos tiekimo
išbandymas
vamzdynų paruošimą
(Data 2018-12-22)
prieš šildymo sezoną
Pagal
Užtikrinti mokyklosĮVYKDYTA.
grafiką
darželio
Dalyvauta civilinės saugos
„Želmenėliai“
mokymo kursuose, (
atsakingo už civilinę
Marijampolės apskrities
saugą darbuotojo
priešgaisrinė gelbėjimo
dalyvavimą
Tarnyba 2018-05-14 d.)
Marijampolės
apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
rengiamuose
Civilinės saugos
mokymuose
IV
Organizuoti 2
ĮVYKDYTA.
ketvirtis
Organizuota 2 val. civilinės
valandų trukmės
saugos mokymai
civilinės saugos
(Civilinės saugos mokymai
mokymus darbo
2018-11-07 Protokolo Nr. 7-32)
vietoje

-

Organizuoti
mokyklos-darželio
„Želmenėliai“ maisto
ruošimo atitikimo
sanitarinių normų
reikalavimams
patikrinimą
Tikrinti
statinio
būklę, vesti nustatytus
pastatų
priežiūros
žurnalus.

II ketvirtis

Per metus

-

-

-

-

19.

Organizuoti civilinės
saugos pratybas
Marijampolės
mokykloje-darželyje
„Želmenėliai“

IV ketvirtis ĮVYKDYTA.

Organizuota civilinės saugos
stalo pratybos
(Data-2018-11-27, tema„Mokyklos- darželio
„Želmenėliai“ darbuotojų
veiksmai gręsiant cheminiam
vietovės užterštumui“

___________________________________

-

