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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“  IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO 

LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato lopšelio-darželio būtinąjį darbo organizavimą karantino laikotarpiu. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimuose ir įsakymuose, Lietuvos 

Respublikos įstatymuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO LANKYMO RIBOJIMAS 

 

3. Grupės mokytojas elektroniniu paštu arba visuomenės sveikatos specialistas telefonu 

iki vaikui atėjus į lopšelį-darželį  rekomenduoja  vaiko tėvams (globėjams) ugdyti vaiką(-us) namuose: 

3.1. kai vaikas(-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtiniu ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, 

sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu 

Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtiniu ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo” (toliau — Isakymas Nr. V-

483); 

3.2. kai vaikas(-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio 

nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Isakyme Nr. V-483: 

žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei 

po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu 

širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; 

lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų 

transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija 

ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos 

imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo 

būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 

imunosupresinis gydymas). 

 

III SKYRIUS 

IZOLIACIJOS NUSTATYMAS 

 

4. Visuomenės sveikatos specialistas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas užtikrina ugdymo paslaugų organizavimą maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 



4.1. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek 

lauke; 

4.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, kiti pedagogai ir auklėtojų 

padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 

4.3. su vaikais neturi kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais (pvz., sargas, valytoja, darbininkas, virėjas ir pan.); 

4.4. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas; 

4.5. vaikai maitinami grupės patalpose; 

4.6. neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms; 

 4.7. neorganizuojamos veiklos kūno kultūros salėje, muzikos salėje, dailės 

kambarėlyje; 

 4.8. neorganizuojama papildoma vaikų ugdomoji veikla (būreliai); 

 4.9. švietimo pagalbos specialistas (logopedas) dirba su vaikais nuotoliniu būdu.  

        

IV SKYRIUS 

INFORMAVIMAS IR APSAUGA 

 

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prie įėjimo į lopšelio-darželio patalpas 

pateikia informaciją: 

 5.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

5.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.). 

6. Direktoriaus pavaduotojas užtikrina, kad įeinant į lopšelio-darželio patalpas gerai 

matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje, vietoje yra laikomos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.         

7.  Į lopšelį-darželį vaikai priimami juos atvedus iki 8.30 val. 

8.  Tėvai (globėjai) į lopšelio-darželio pastato patalpas neįleidžiami. 

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kiti vadovo įgalioti asmenys kiekvieną 

rytą vertina visų priimamų į istaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3 oc ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programu 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 „lkimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", 80 punkte, 

dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami.  

10. Grupėje dirbantys pedagoginiai darbuotojai kasdien vertina visų grupę lankančių 

vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 oc ir daugiau), ūmūs viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kiti požymiai, 

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

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 „lkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai" patvirtinimo", 80 punkte, izoliuojami, apie jų būklę pranešama tėvams, tėvai 

informuojami apie skubų vaiko pasiėmimą iš lopšelio-darželio. 

11. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į lopšelį-darželį, privalomai dėvi nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones. 

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJO SAUGA IR SVEIKATA 
 

12. Vadovas elektroniniu paštu arba pasirašytinai informuoja darbuotojus apie Aprašą.  



13. Visuomenės sveikatos specialistas stebi darbuotojų sveikatą. 

14. Darbuotojas nevyksta į darbą, kai turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvépavimas ir pan.), 

o apie savo sveikatos būklę telefonu praneša savo tiesioginiam vadovui. 

15. Visuomenės sveikatos specialistas ar kitas vadovo įgaliotas asmuo matuoja 

darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.  

16. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 oc ir daugiau), nedelsiant 

nušalinami nuo darbo. 

17. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvépavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karšąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

18. Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gauna informaciją apie jam 

nustatytą COVID- 19 ligą (koronoviruso infekciją), ji apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau — NVSC), bendradarbiauja su NVSC 

nustatant salytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienu izoliaciją. 

19. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

 

VI SKYRIUS 

HIGIENOS REIKALAVIMAI 

 

20. Direktoriaus pavaduotojas rūpinasi tinkamomis sąlygomis darbuotojų ir vaikų rankų 

higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). 

21. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai lopšelio-darželio vaikų ugymui skirtose ir 

bendrose patalpose dezinfekuojami 3 kartus per dieną. 

22. Grupių patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir pagal grafiką, bet ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas vaikų ugdymui skirtose patalpose ar kitose lopšelio-

darželio patalpose atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpu valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/ REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

 
 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio internetinėje svetainėje. 

24. Aprašas vaikų tėvams (globėjams) ir darbuotojams susipažinimui teikiams jį 

siunčiant elektroniniu paštu arba supažindinant pasirašytinai. 

25. Lopšelio-darželio atstovai įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Aprašo 

reikalavimus, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša. 

            

______________________________ 

 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/

