PATVIRTINTA
Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“
direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. V1-26

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D.
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuo 2020 m. gegužės 18 d. tvarkos aprašas (toliau - aprašas)
yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977
„Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo
įstaigose“, 2020 m. gegužės 11 d. Nr. sprendimu V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
2020 m. gegužės 11 d. gautu dokumentu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo
metais“ ir nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą Lopšelyje-darželyje nuo
2020 metų gegužės 18 dienos.
II SKYRIUS
VAIKŲ PRIĖMIMAS
2. Vaikų priėmimas vyksta nuo 7.00 val. iki 9.00 val.
3. Įėjus į Lopšelio-darželio teritoriją, vaikus atvesti tik prie tų tambūro durų, kur yra vaiko
lankoma grupė.
4. Priėjus prie tambūro durų, skambinti į duris paspaudus grupės skambučio mygtuką.
5. Atvedantys ir paimantys vaikus iš įstaigos tėvai ar globėjai ir pasitinkantys vaikus
darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones).
6. Paskirti Lopšelio-darželio darbuotojai matuoja vaikų temperatūrą ir duomenis fiksuoja
„Vaiko sveikatos būklės“ lape (Priedas Nr.1). Tėvai (globėjai) laukia kol bus atliktas vertinimas.
Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nepriimami.
7. Vaikų priėmimo metu draudžiama tėvams (globėjams) lankytis drabužinėse, grupės
patalpose; vaikus darbuotojai pasitiks ryte ir palydės į grupę (po sveikatos būklės įvertinimo ir
temperatūros matavimo) tambūro patalpoje. Pasiimant vaikus (jei vaikai grupėje), tėvai (globėjai)
skambina grupės mokytojo telefono numeriu ir laukia, kol Lopšelio-darželio darbuotojas atlydės
vaiką prie tambūro.
8. Šalia įėjimų į Lopšelio-darželio tambūrus matomose, bet vaikams nepasiekiamose vietose,
laikomos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.
9. Lopšelyje-darželyje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei
60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų,
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dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, sąraše).
10. Lopšelyje-darželyje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
11. Lankytojai privalo laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higiena, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketas ir kt.).
III SKYRIUS
DARBO GRUPĖSE ORGANIZAVIMAS
12. Vaikai nuolat lanko tą pačią grupę. Maksimaliai laikomasi grupių izoliacijos principo
tiek grupėse, tiek lauke. Lauko žaidimų erdvės suskirstytos atskiromis grupėmis.
13. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokytojo
padėjėjai ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai tą pačią dieną dirba tik
vienoje grupėje.
14. Maitinimas vykdomas toje pačioje grupėje, kurioje organizuojamas ugdymas.
15. Grupių patalpose paviršiai, žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Žaislus,
priemones naudoti tas, kurias galima valyti ar skalbti. Vaikams draudžiama atsinešti žaislus ar kitus
daiktus iš namų.
16. Grupių patalpos, kuriose vykdoma veikla, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne
rečiau kaip 2 kartus per dieną. Bendros patalpos (laiptinės, koridoriai ir kt.) , taip pat dažnai liečiami
paviršiai (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu
būdu.
17. Darbuotojų ir vaikų rankų higienai tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių
patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai.
18. Rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami kasdien, patalynė ne rečiau kaip
1 kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės.
19. Vaikui sunegalavus Lopšelyje-darželyje, administracija ar grupės mokytoja nedelsiant
informuoja tėvus (globėjus). Jis izoliuojamas (atskiroje patalpoje), kol atvyks tėvai (globėjai). Jei
vaikas karščiuoja (37,3 C ir daugiau), rekomenduojama tėvams (globėjams) konsultuotis Karštąja
linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju. Apie tai Lopšelis-darželis informuoja
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
20. Lopšelyje-darželyje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
21. Nerekomenduojama tiesiogiai dirbti darbuotojams, kurie priskiriami rizikos grupei
(vyresni nei 60 m. amžiaus, sergantys lėtinėmis ligomis, kai taikomas kitas gydymas).
22. Lopšelyje-darželyje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (karščiavimas, sloga,
viduriavimas, kosulys, vėmimas ir pan.).
23. Darbuotojams kiekvieną dieną matuojama temperatūra ir pildomas Darbuotojų kūno
temperatūros matavimo žurnalas (Priedas Nr. 2).
24. Ugdymo metu grupėse dirbantiems mokytojams, mokytojo padėjėjams ir
ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjams specifinės apsaugos priemonės nėra
rekomenduojamos.
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25. Darbuotojams, nedalyvaujantiems vaikų priėmime, vykdant veiklas kitose patalpose,
specifinių asmens apsaugos priemonių, susijusių su COVID-19, dėvėjimas nėra rekomenduojamas.
26. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37.3 C ir daugiau), nedelsiant nušalinami
nuo darbo. Jie privalo skambinti Karštąja koronaviruso linija tel. Nr. 1808 arba susisiekti su šeimos
gydytoju nuotoliniu būdu. Jeigu Lopšelyje-darželyje gauta informacija iš paties darbuotojo apie
nustatytą COVID-19 ligą, Lopšelis-darželis informuoja NVSC bei bendradarbiauja su NVSC,
nustatant sąlytį su turėjusiais asmenimis ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Patvirtinta tvarka gali būti keičiama atskiru direktoriaus įsakymu.
_____________________

