
Asmeninių apsaugos
priemonių naudojimas
(COVID-19 prevencija) 

Mokymas parengtas bendradarbiaujant su saugos
specialistų UAB „Tuvlita“ komanda ir atitinka visus
būtinuosius reikalavimus, keliamus saugos mokymams.



Aktualumas01



Pandemijos laikotarpiu kiekvienas nori jaustis darbe saugiai, todėl
šis mokymas suteiks žinių, kaip apsisaugoti ir apsaugoti kitus.

• Darbuotojai su mokymo informacija galės susipažinti jiems 
patogiu metu. 

• Vadovai bus užtikrinti, kad darbuotojai susipažino su 
informacija. 

• Nereikės aiškinti kiekvienam darbuotojui apie apsauginių 
priemonių naudojimą.

Mokymas skirtas visų sričių darbuotojams, kurie dirba
kontaktiniu būdu ir nori jaustis saugiai darbo aplinkoje.



Nauda02



Mokyme plačiau sužinoma apie koronavirusą ir jo simptomus bei kaip galima 
sumažinti viruso plitimą darbo aplinkoje.

Išmokstama teisingai užsidėti ir dėvėti apsaugines medicinines kaukes ir 
respiratorius bei apsaugines pirštines.

Sužinoma, kaip elgtis pajutus simptomus, kad sumažintume riziką apkrėsti kitus 
darbuotojus.

Išmokstama taisyklingai plauti ir dezinfekuoti rankas bei palaikyti saugią darbo 
aplinką.



Mokymų formatas03



Interaktyvūs puslapiai

Tai vertikalaus formato mokymas, kurio turinio naršymas primena WEB puslapį.
Mokymo turinys yra suskaidytas į temas ir potemes, nuolat matomas meniu juostoje.
Todėl galima ne tik nuosekliai atlikti mokymą, bet greitai rasti aktualią informaciją ir
naudotis mokymu kaip žinynu.

Didžioji mokymo turinio dalis pateikiama tekstu su asociatyviomis iliustracijomis,
nuotraukomis, ikonomis, animacijomis ir paprastomis interaktyviomis užduotimis.
Šiame formate tekstas nėra įgarsinamas, bet gali būti įterpiami įgarsinti video ar
animaciniai klipai.

Žinių patikrinimo užduotis ir galutinį testą galima integruoti į patį e. mokymą.





Turinys04



1. Kas yra COVID-19?

Koronavirusas

Simptomai

Pavojaus užsikrėsti sumažinimas

2. Kaip sumažinti užsikrėtimo riziką darbo aplinkoje ir apsaugoti darbuotojus nuo viruso?

Saugios darbo aplinkos palaikymas

Socialinis atstumas

Rankų plovimas ir dezinfekcija

Medicininės (apsauginės) kaukės užsidėjimas ir dėvėjimas

Respiratorių užsidėjimas ir dėvėjimas

Apsauginių pirštinių užsidėjimas ir naudojimas

3. Ką daryti pajutus peršalimo simptomus?

Pajutus peršalimo simptomus

4. Žinių patikrinimas

Baigiamasis testas



Turinio partneriai05



UAB „TUVLITA“

• Lietuvos ir Vokietijos UAB Tuvlita savo patirtį kaupia nuo 1993
metų.

• UAB Tuvlita priklauso „TÜV Thüringen“ – tarptautinei techninės
saugos ir kokybės sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančių
įmonių grupei.

• Viena iš Tuvlitos įmonės pagrindinių veiklos krypčių – sauga
darbe.

Mes siekiame saugoti žmones, gamtą, materialųjį turtą nuo
žalingo technikos poveikio.



Papildoma informacija06



Trukmė: 15 minučių.

Mokymo temos: 3 temos.

Įsitraukimas: didžioji mokymo turinio dalis pateikiama tekstu su
asociatyviomis iliustracijomis, nuotraukomis, ikonomis, animacijomis ir
paprastomis interaktyviomis užduotimis. Mokymo turinys suskaidytas į temas ir
potemes, nuolat matomas meniu juostoje todėl galima ne tik nuosekliai atlikti
mokymą, bet greitai rasti aktualią informaciją ir naudotis mokymu kaip žinynu.

Priemonės: Mokymą rekomenduojama žiūrėti naudojantis kompiuteriu.

Baigiamasis testas: yra.

Sertifikatas: yra.


