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ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARELIO „PASAKA“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DĖL COVID-19 PREVENCIJOS                                   

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Ugdymo proceso organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo dėl COVID-19 prevencijos tvarkos 

aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1840, 

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu            

Nr. V-66 Lietuvos Respublikos HN 75:2016.  

 

II SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“- (toliau Darželis), ikimokyklinio/priešmokyklinio  

ugdymo mokytojas – (toliau Mokytojas), ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 

ir mokytojo padėjėjas toliau – (Mokytojo padėjėjas).  

2. Ribojamas skirtingose grupėse ugdomų mokinių kontaktas ugdymo metu.  

3. Prioritetas teikiamas grupių veiklų organizavimui lauke.  

4. Ne mažesnis kaip 1 m atstumas būtų nuolat išlaikomas tarp visų Darželyje esančių  

asmenų.  

5. Kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, teikiamos individualiai ar vienu  

metu dirbama tik su tos pačios grupės mokiniais. Konsultacijų metu turi būti išlaikomas ne mažesnis 

kai 1 m atstumas. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, pagal galimybes trumpinti kontakto laiką 

iki 15 min. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami 

paviršiai.  

6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Darželį neįleidžiami - atveda vaikus iki Darželio durų ir  

atiduoda grupės Mokytojui arba Mokytojo padėjėjui, kurie palydi vaiką į grupę. 

7. Ankstyvojo amžiaus vaikus Tėvai (globėjai, rūpintojai) atveda iki vaiko grupės. 

8. Prie įėjimo į Darželį pateikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams,  

rūpintojams):   

8.1.apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir  

kt.);   

8.2.apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,  

respiratorius ar kitas priemones);   

8.3.draudžiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir  

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

pasunkėjęs kvėpavimas).  

9. Į Darželį draudžiama patekti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir  



daugiau) ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). Nustačius, kad mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas 

(37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai 

(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant turi būti izoliuojamas 

(sveikatos kabinete), apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.  

10. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas  

neįeina tiesioginis darbas su mokiniais (administracijos darbuotojai, virtuvės darbuotojai, skalbėjas, 

sandėlininkas, valytojas).  

11. Darželyje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse  

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 

Gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Darželį, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės.   

 

III SKYRIUS  

VEIKSMŲ PLANAS, UGDYTINIAMS PASIREIŠKUS ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO 

TAKŲ  LIGŲ POŽYMIAMS 

 

12. Mokytojas, įtaręs, kad ugdytiniui grupėje ugdymo proceso metu pasireiškia akivaizdūs  

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) ar galimas karščiavimas:  

12.1.  Mokytojo padėjėjas ugdytinį palydi į Visuomenės sveikatos  priežiūros specialisto  

kabinetą (izoliacijai skirtą patalpą ) ir laukia atvykstant tėvams (globėjams, rūpintojams), Mokytojas 

informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui;  

12.2.  Mokytojas kitus grupės ugdytinius išveda į kitą patalpą, iki kol bus dezinfekuotos  

grupei priklausančios patalpos;   

13. Atsakingi, direktoriaus paskirti asmenys: visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  

arba dietistas palydi ugdytinius į izoliacijai skirtą patalpą ir pabūna su ugdytiniu numatytoje patalpoje 

iki atvykstant ugdytinio tėvams; 

13.1.  pirmadieniais iki 16.00 val. ir ketvirtadieniais iki 12.00 val. informuoja Visuomenės  

sveikatos priežiūros specialistą. 

14. dėl neeilinio grupės dezinfekavimo informuojamas ūkio dalies vedėjas, kuris   

organizuoja ir koordinuoja neeilinį grupės dezinfekavimą. 

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) susisiekia su šeimos gydytoju ir užtikrina vaikui būtinąją  

pagalbą. Nepatvirtinus COVID-19 atvejo, informuoja grupės Mokytoją telefonu apie izoliuoto vaiko 

sveikatos būklę, atsako už pateiktos informacijos teisingumą. 

16. Darželio darbuotojai, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant  

informuoti Darželio administraciją apie nustatytą COVID19 ligą. 

17. Darželio administracija praneša Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro priežiūros  

specialistui gavusi informaciją apie darbuotojo, ugdytinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą 

COVID-19 ligą:  

17.1.  nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos  

ministerijos (toliau – NVSC);  

17.2.  konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;  

17.3.  bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų  

izoliaciją;  

17.4.  informuoja Darželio direktorių apie rekomendacijas ir būtinus atlikti veiksmus  

Darželyje.  

18. Direktorius šaukia neeilinį COVID-19 situacijų valdymo grupės posėdį ir priima  

sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.  

19.  Užtikrinamas kuo dažnesnis Darželio patalpų vėdinimas. Patalpos, kuriose  



organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant 

mokiniams. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, 

kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po 

kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po 

kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas Darželyje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

 

IV SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Užtikrinama, kad Darželyje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

15.1. darbuotojai informuoti, kad, turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą 

nevyktų; 

15.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

15.3. iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso 

infekciją), apie tai informuojamas Nacionalinį visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC); 

15.4.  draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

 

 

PRITARTA 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

Mokyklos tarybos  

2020 m. rugsėjo 17 d. protokolu Nr. MT-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


