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LENTVARIO LOPŠELIS- DARŽELIS ,, SVAJONĖLĖ"

 UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS  APRAŠAS DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

Lentvario lopšelio- darželio ,,Svajonėlė" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
proceso organizavimo  kontaktiniu būdu ugdymas bus vykdomas laikantis šių sąlygų:
           1. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių 
izoliacijos principo:
           1.1.  vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų 
išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo 
paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti 
sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui;
            1.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną 
dirbtų tik vienoje grupėje. Šis reikalavimas netaikomas pedagogams:
            1.2.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta 
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ir antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo 
rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų;
            1.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
            1.3. su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 
vaikais;
           1.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti 
kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu);
           1.5. vaikai būtų maitinami grupės patalpose;
           1.6. užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei 
įstaigoje yra bendrų patalpų (salė) po kiekvienos grupės panaudojimo ji turi būti išvėdinama ir 
išvaloma;
           1.7. užtikrinti, kad vaikai turėtų savo asmeninę gertuvę vandeniui;
           2. jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti 
teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi 
būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir 
nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
           3. Prie įėjimo į patalpas  ( prie vartų) pateikti informaciją:
           3. 1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir bumą dengiančias priemones (veido 
kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
           3. 2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.).        
           3.3. užtikrinti, kad šalia įėjimų į patalpas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai 
matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
           4. užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, 
kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 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 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;
           5. Užtikrinti, kad mokytojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones; 
           6. tėvai (globėjai) į darželio patalpas neįleidžiami. Vaikus priima/atiduoda grupės mokytojos 
prie lauko durų. 
             7. Užtikrinti, kad įstaigoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:
             7.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), j 
darbą nevyktų;
            7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų 
ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant 
apleisti teritoriją ir patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo 
programos. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 
adresu www.1808.lt;
             7.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 
COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 
turėjusius asmenis ir jiems taikant  izoliaciją;
             7.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus 
darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
              8. Užtikrinti, kad įstaigoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų 
higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo).
              9.  Užtikrinti, kad  grupių  patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 
kaip 2 kartus per dieną, o grupės aplinkos valymas  vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 
pandemijos metu.
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