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ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

COVID-19 GRĖSMĖS SITUACIJŲ VALDYMO TVARKOS TAISYKLĖS 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. 2019 m. naujas koronavirusas (2019-nCoV) dabar pavadintas sunkaus ūminio respiracinio 

sindromo koronavirusu – 2 (SARS-CoV-2), o šio viruso sukeliama liga vadinama COVID-19 (toliau 

tekste – COVID-19). Tai naujos struktūros koronavirusas, kuris niekada anksčiau nebuvo sukėlęs 

infekcijų žmonėms. 

 2. Koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui dažniausiai artimo sąlyčio su 

sergančiuoju koronavirusine infekcija metu. Virusas plinta per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, 

kuriuos žmonės išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Užsikrėtimui yra būtinas artimas 

kontaktas (iki 2 metrų atstumas) ir ne trumpiau kaip 15 minučių laikas. Iki šiol nėra tiksliai žinoma, kiek 

ilgai virusas išgyvena ant paviršių. Pirminiais duomenimis – nuo kelių valandų ir ilgiau. Sveikas asmuo 

palietęs tokį paviršių, o vėliau nešvariomis rankomis pasitrynęs akis ar pasikrapštęs nosį – gali užsikrėsti. 

Tačiau šiuo metu teigiama, kad tai įmanomas, bet nepagrindinis infekcijos plitimo būdas. 

 3. Dažniausiai pasitaikantys simptomai: karščiavimas, sausas kosulys, nuovargis. Rečiau 

pasitaikantys simptomai: maudimas ir skausmas, gerklės skausmas, viduriavimas, galvos skausmas, 

skonio ir kvapo nejautimas, odos bėrimai arba rankų ar kojų pirštų spalvos pasikeitimas. Sunkios ligos 

simptomai: kvėpavimo sunkumai ar negilus kvėpavimas, krūtinės skausmas ar spaudimas, negalėjimas 

kalbėti ar judėti. 

 4. Siekant užtikrinti saugią aplinką ir saugų elgesį darbe, šios COVID-19 grėsmės situacijų 

valdymo tvarkos taisyklės įpareigoja Darbdavį ir Darbuotoją būti atsakingu, saugoti save ir aplinkinius. 

 5. Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (toliau – Įstaiga) Darbdavys ir Darbuotojai 

įpareigojami laikytis šių Taisyklių, kurios yra sudarytos remiantis : LR sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų, LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos rekomendacijų, Elektrėnų savivaldybės Tarybos sprendimų, Elektrėnų savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto vedėjo nurodymų ir Lietuvos Higienos normos HN75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. 

 6. Už šių taisyklių laikymąsi, nenutrūkstamą ir saugų darbų organizavimą, atsakingi: direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir ūkio dalies vedėjas. 



II. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS 

SĄLYGOS 

 7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos vykdomos maksimaliai laikantis grupių 

izoliacijos principo: 

 7.1. vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę. Jos veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas 

grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo pslaugos; 

 7.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną gali 

dirbti tik vienoje grupėje; 

 7.3. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, negali turėti kontakto su 

vaikais; 

 7.4. skirtingose grupėse dirbčių darbuotojų kontaktas yra ribojamas, esant reikalui kai kontakto 

išvengti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas ir laikomasi saugaus atstumo; 

 7.5. vaikų maitinimas organizuojamas bendroje valgymų salėje, pagal iš anksto sudarytą grafiką, 

sureguliuojant srautus. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė yra vėdinama ir išvaloma. Lopšelio 

vaikų maitinimas organizuojamas grupėse. 

 7.6. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms neorganizuojamos. Kūno kultūra, muzikos 

pamokėlės vyksta kiekvienai grupei atskirai. Po kiekvienos grupės užsiėmimo jos yra vėdinamos ir 

išvalomos; 

 7.7. galimybės organizuoti ugdymą lauke yra maksimaliai išnaudojamos. Jei renginys 

organizuojamas kelioms grupėms, tarp dalyvių išlaikomas 1 metro atstumas (užtikrina renginio 

organizatoriai); 

 7.8. kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu 

metu yra dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu – vengiama fizinio kontakto. Po 

kiekvienos konsultacijos patalpos vėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. Specialistai 

konsultacijų metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; 

 7.9. asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose 

erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (tėvai, 

globėjai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones; 

 7.10. visi įstaigos darbuotojai, būdami bendro naudojimo patalpose, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. Dirbant su vaikais ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, pagalbinis personalas, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti neprivalo; 

 7.11. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, yra 

pateikiama informacija apie: asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); apie reikalvimus dėl kaukių dėvėjimo, jų priežiūrą;draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, 

kuriems pasireiškia ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

 7.12. šalia įėjimo į įstaigą yra sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai. Šios priemonės yra 

skirtos, atlydinčių vaikus ir trečiųjų asmenų rankų, dezinfekcijai. Jos yra gerai matomoje, bet vaikams 

nepasiekiamoje vietoje; 

 7.13. ugdymo paslaugų teikimo vietoje yra sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų 

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



personalui į darbą, vaikams į ugdymo įstaigą ir nusirengus viršutinius drabužius, būtina nusiplauti rankas 

su muilu. Visą dieną laikytis griežtos rankų higienos (dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir skystu 

muilu, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį ir burną, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo); 

 7.14. ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne 

rečiau kaip du kartus per dieną. Aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje vykdomas pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 

COVID-19 pandemijos metu  

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327

%20(1).pdf). Rekomendacijos pridedama. 

 7.15. užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Jų sveikatos būklė 

atžymima žurnale. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(katrščiavimas, 37,3 ir daugiau, kosulys, pasinkėjęs kvėpavimas, sloga ar kiti požymiai) dalyvauti 

ugdymo veikloje nepriimami; 

 7.16. jeigu ugdymo įstaigoje vaikui pakilo temperatūra ar pasireiškus ūmioms žarnyno 

infekcijoms ir kt. Užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai: vaikas nedelsiant izoliuojamas tam 

skirtoje patalpoje. Informuojami vaiko tėvai ar globėjai apie susidariusią situaciją. Iki atvyks tėvai, 

direktoriaus paskirtas asmuo, pabus su vaiku. Jis visą laiką privalo dėvėti medicininę kaukę. Apie vaiko 

sveikatos būklės pablogėjimą ir visus veiksmus atžymima vaikų sveikatos registracijos žurnale. Išvykus 

vaikui, patalpos vėdinamos ne trumpiau kaip 15 min., dezinfekuojamos, vadovaujantis LR SAM 

rekomendacijomis; 

 7.17. darbuotojų sveikata stebima: sudarytos sąlygos matuotis kūno temperatūrą atvykus į darbą. 

Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) turi nedelsiant apleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją. Jeigu darbuotojo 

administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai 

nedelsiant privalo informuoti NVSC prie SAM, bendradarbiauti nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir 

jiems taikant 14 dienų izoliaciją. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

 7.18. nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, privalo 

prieš pradėdami darbą ir vėliau periodiškai kas 7-10 dienų testuotis mobiliuosiuose punktuose; 

 7.19. informuoti Darbdavį apie trūkstamas asmens higienos bei asmens apsaugos priemones. 

Darbuotojo teisė atsisakyti dirbti nesaugiomis darbo sąlygomis, atsisakyti bendrauti su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ar trečiaisiais asmenimis, jei šie nesilaiko asmens apsaugos ir higienos reikalavimų. 

III. BENDRAVIMAS 

 8. Darbuotojai ir Darbdavys tarpusavyje ar su išore stengiasi bendrauti ir bendradarbiauti, 

naudojantis įvairiomis ryšio priemonėmis: el. paštu, telefonu, Skype, Viber, Zoom platforma; 

 8.1. bendraujant tiesioginio kontakto metu, būtina naudoti asmens apsaugos priemones, 

dengiančias nosį ir burną. Laikytis saugaus 2 metrų atstumo. Jei susitikimas vyksta uždaroje patalpoje, 

po susitikimo patalpos vėdinamos, paviršiai dezinfekuojami; 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)


 8.2. visus susirinkimus, pasitarimus organizuoti tik esant būtinumui, susirinkimus organizuoti 

uždaroje erdvėje. Visiems dalyviams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (medicinines kaukes), laikytis saugaus 1 metro atstumo; 

 8.3. į darželio patalpas tretieji asmenys priimami tik iš anksto suderinus su įstaigos vadovu ar jo 

paskirtu smeniu savo atėjimą ir gavus žodinį leidimą. Būtina laikytis visų asmens saugos priemonių. 

IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO 

 9. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos pagal galimybes vykdomos laikantis grupių izoliacijos 

principo: siekiama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, 

kuriose vykdoma veikla; 

 9.1. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su 

pašaliniais, veikose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti negalima – ribojamas kontakto laikas; 

 9.2. draudžiama veikloje dalyvauti vaikams, kuriems psireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 10. Už vaikų, atvykstančių į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą, sveikatos būklę 

bei aprūpinimą nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai); 

 10.1. jei įstaigos darbuotojui ar vaikui nustatoma COVID-19 liga, ugdomoji veikla lopšelyje-

darželyje toliau tęsiama vadovaujantis atskirais LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo ir/ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

sprendimais; 

 10.2. šios grėsmės situacijų valdymo tvarkos taisyklės yra keičiamos, remiantis naujausiais 

operacijų vadovo sprendimais; 

 10.3. su šiomis COVID-19 grėsmės situacijų valdymo tvarkos taisyklėmis darbuotojai 

supažindinami pasirašytinai. Vaikų  tėvus (globėjus, rūpintojus) su šiomis taisyklėmis supažindina 

grupių mokytojos; 

 10.4. COVID-19 grėsmės situacijų valdymo tvarkos taisyklės skelbiamos Elektrėnų lopšelio-

darželio „Pasaka“ interneto svetainėje www.elektrenupasaka.lt , atmintinės darbuotojams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) – darželio patalpose, interneto svetainėje. 

________________________________ 

http://www.elektrenupasaka.lt/

