
INFORMACIJA APIE 
ASMENS HIGIENOS 
LAIKYMOSI BŪTINYBĘ

KANDIDATAI PRIVALO: 

laikytis vieni nuo kitų ne mažesniu negu dviejų metrų 
atstumu; 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 
(veido kaukes, respiratorius ir t. t.);
apsaugos priemonėmis (veido kaukėmis, respiratoriais, 
pirštinėmis ir kt.) apsirūpinti patys*;

įėję į egzaminų centrą, dezinfekuotis rankas.

REKOMENDUOJAMA:

plautis rankas muilu ir vandeniu;

neliesti veido;

čiaudėti ir kosėti į vidinį alkūnės linkį arba į vienkartinę 
servetėlę (panaudotą išmesti).

susirgus – likti namie, kreiptis į Karštąja koronaviruso 
liniją tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

per egzaminą pasijutus blogai, apie tai pranešti 
egzamino vykdytojui.

* Jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino 
režimą reglamentuojantys teisės aktai.

 (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.)



ATMINTINĖ 
KANDIDATAMS:  
KAIP ELGTIS?

1. Brandos egzaminų sesijos metu susirgęs arba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ar 
kitų sveikatos priežiūros specialistų paskirtus įpareigojimus vykdantis kandidatas, neturintis 
galimybių dalyvauti egzamine, pats (arba jo artimieji) turi apie tai pranešti mokyklos vadovui 
tą pačią arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. 

2. Atvykdami į brandos egzaminą ar jo dalį, kandidatai privalo turėti galiojantį asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar 
vairuotojo pažymėjimą. 

3. Kandidatai savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, sužino iš 
sąrašo, esančio prie įėjimų į dalyko brandos egzamino centrą. 

4. Kandidatai privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens 
tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą, deklaraciją 
apie sveikatos būklę, dokumentą apie nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro nustatytų neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų. 

5. Prie patalpos, kurioje vyks egzaminas, privaloma ateiti likus 15 minučių iki brandos egzamino 
pradžios. Asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir 
kitų infekcinių susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į egzaminų centro patalpas neįleidžiami arba 
privalo nedelsdami iš jų pasišalinti. Šiems asmenims rekomenduojama susisiekti su Karštąja 
koronaviruso linija tel. 1808 arba savo šeimos gydytoju.

6. Prieš einant į patalpą, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens 
tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą. Įeiti į patalpą 
galima tik egzamino vykdytojui leidus. Kilus abejonių dėl kandidato tapatybės ir egzamino 
vykdytojui paprašius, kandidatas saugiu (ne mažesniu negu dviejų metrų) atstumu privalo 
trumpam nusiimti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių 
ir t. t.). 

7. Kandidatai egzamino metu gali turėti tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje 
nurodytas priemones, apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar pan.)*, geriamojo 
vandens (asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.) ir asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo 
pažymėjimą, kuris brandos egzamino metu gali būti padėtas ant suolo / stalo. 

8. Į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitų informacijos perdavimo ar priėmimo 
priemonių neštis draudžiama. 

9. Kandidatams, baigusiems egzaminą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino 
vykdymo instrukcijoje, per valandą po egzamino leidžiama atsiimti užduočių sąsiuvinius. 
Kandidatams, per valandą neatsiėmusiems savo užduočių sąsiuvinių, jie bus grąžinti kitą 
dieną po egzamino.

10. Jeigu kandidatas nesutinka su egzamino darbo įvertinimu, per 2 darbo dienas nuo rezultatų 
paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą 
peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo. Pastaba: apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo, todėl 
įvertinimas gali didėti arba mažėti.

* Jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai.


