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LCC tarptautinio universiteto pozicija dėl COVID-19 plitimo universiteto ribose 

Suprasdama visuomenėje esantį susirūpinimą dėl žmonių saugumo, LCC vadovybė 
pabrėžia, kad situacija universitete yra valdoma ir visi COVID-19 užsikrėtę bei su jais 
artimai bendravę darbuotojai yra saviizoliacijoje. 

„Visi iki šiol nustatyti užsikrėtimo atvejai nėra siejami su LCC universiteto patalpomis. 
Visi, kuriems liga iki šiol yra patvirtinta, artimai bendravo ne darbo metu. Prastai 
pasijautę asmenys į darbą neatvyko, iš karto saviizoliavosi ir su jais artimai darbe 
bendravę darbuotojai“, – teigė LCC tarptautinio universiteto rektorė Marlene Wall. 

Universitete veikia darbo grupė, kuri reguliariai sprendžia su šia neeiline situacija 
susijusius klausimus, taip pat yra parengusi universiteto veiksmų planą keičiantis 
COVID-19 situacijai šalyje ar universiteto viduje. Universiteto darbo grupė, kurią sudaro 
skirtingų universiteto skyrių atstovai, yra numačiusi veiksmų planą bei priemones, kurių 
imtųsi universitetas, jei atsirastų COVID-19 atvejų, kurių sukontroliuoti nepavyktų. 
Kasdien yra stebima Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro bei kitų šaltinių informacija ir taikomos jų bei Švietimo mokslo ir sporto 
ministerijos rekomendacijos dėl masinių renginių ir ugdymo proceso organizavimo 
universitete. 

„Universiteto vadovybė yra priėmusi sprendimą, kad jei universiteto miestelyje bent 
vienam studentui ar darbuotojui būtų nustatytas COVID-19 ligos atvejis ir nepavyktų 
identifikuoti visų, su juo galėjusių bendrauti asmenų, universitetas pereitų prie 
nuotolinio mokymo programos, o darbuotojai dirbtų iš namų“, – sakė LCC tarptautinio 
universiteto prorektorė Studentų ugdymo reikalams ir universitete veikiančios darbo 
grupės vadovė Margarita Pavlovič. 

Universitete tiek darbuotojai, tiek studentai nuolatos privalo dėvėti kaukes. Studentai 
jas dėvi ne tik viešose vietose universiteto miestelyje, bet ir paskaitų metu. 
Darbuotojams kaukės privalomos vos tik paliekamas kabinetas. 

Šią savaitę studentams prasidėjo rudens atostogos, taip pat buvo nuspręsta leisti ir 
darbuotojams dirbti iš namų, siekiant sumažinti galimą artimų kontaktų riziką. 


