
 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ”SPRAGTUKAS“  

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOJE TVARKA EASANT EKSTREMALIAI 

SITUACIJAI 

 

2020 m. rugsėjo 01 d.  Nr. V - 46 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 08 17 d. Nr. V-1840 sprendimu ,,Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ n u s t a t a u ir t v i r t i n u  

tvarką įstaigoje (neteko galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1116  

„ Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ su visais pakeitimais 

ir papildymais): 

1. Vaikus į Įstaigą atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai) nesilankydami 

grupėse, iki 9.30 val. (jei vėluoja praneša grupės mokytojui) ir pasiimti iki 18.00 val. (pasiimant 

skambina grupės mokytojui). 

2. Į įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. 

3. Kiekvieną dieną vaikus sutinka vadovo paskirtas ATSAKINGAS darbuotojas, kuris užtikrina 

visų priimamų į Įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimą.                         

4. Tėvams atlydintiems ir pasiimantiems vaikus, rekomenduojama ir prašoma: 

 dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones); 

5. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo: 

 įėję į Įstaigos tambūrą/laiptinę dezinfekuoti rankas;  

 atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Įstaigos vadovo paskirto (priimančio) 

darbuotojo klausimus apie vaiko ir/ar vaiko šeimos narių sveikatos būklę; 

6. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja Įstaigos atsakingą 

darbuotoją (tel.837 422487 arba 837 425764) ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją; 

7. Iš grupės iki durų vaiką palydi grupės mokytoja ar IU mokytojo padėjėja, sulaukus tėvų 

skambučio. Iš kiemo tėvai vaikus pasiima nuo vidinių kiemo vartelių. 

8. Tėvams į grupes eiti draudžiama. Išskirtinis atvejis – lopšelio gr. ar kitas mažas vaikas 

verkia – nepažeisti psichologinės būsenos, lydėti iki grupės naudojant apsaugos priemones. 

9. Vaikui pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte, dalyvauti ugdymo 

veikloje nebūtų priimami. 

10. Vaiko kūno temperatūrą matuojama Įstaigoje po pietų miego/prieš vakarienę, jį išleidžiant 

į namus. FIKSUOJAMA TUO ATVEJŲ KAI TEMPERATŪRA SIEKIA 36,9ᵒ  ar daugiau laipsnių. 

11. Vaikui sunegalavus, grupės mokytojas atveda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto 

kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko 

tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos specialisto kabinete PRIŽIŪRIMAS 

tuo metu dirbančio, nesančio rizikos grupėje pilnamečio darbuotojo (suaugęs su apsaugos 

priemonėmis). 

12. Prieš pradedant rytmetinį vaikų priėmimą ir vėliau Įstaiga pasirengia įgyvendinti Sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

rekomendacijas: 

 įėjus į įstaigą ir/ar patalpas, gerai matomoje vietoje, sudaryta galimybė rankų 

dezinfekcijai, (rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 



 įėjus į įstaigą ir/ar patalpas pakabinta informacija apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.) – Atsakinga visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Valė Taurienė;  

 visose patalpose turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų yra skysto muilo); 

 patalpas vėdinamos prieš atvykstant vaikams į grupę ir ne rečiau kaip 2/3 kartus per 

dieną; patalpų aplinka valoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu ir parengtą bei grupėse 

turimą tvarką (drėgnai, dezinfekuojamos durų rankenos, kitos tankiai liečiamos vietos, palangės, 

stalai, žaislai – ir lauko ir t.t.). 

13.  Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams privaloma: 

 kiekvieną dieną prieš pradedant darbą, pa(si)matuoti kūno temperatūrą; 

 vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones; 

 maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai turi dirbti tik vienoje 

grupėje tą dieną, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę; 

 grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto 

tiek patalpose, tiek lauke; 

 neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms; 

 maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke 

organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas; 

 užtikrinti, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su vaikais; 

 darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų lygų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

viduriavimas, vėmimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai; 

 specialistai dirba lauke tik su vienos (tos) grupės vaikais; 

          grupėse nesilanko pašaliniai, audituojantys ar kiti asmenis neturintis dirbti tiesiogiai su 

vaikais; 

 grupės darbuotojai (komanda) VISIŠKAI atsako už visų reikiamų sąlygų vaikams 

užtikrinimą ir pareigų susietų su ekstremaliosios situacijos valdymu, atlikimą; 

 

 

 

 Tvarką parengė direktorė                                                                       Nijolė Ramutė Kožaniauskienė                                                      

 

 

 


