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                                                                                         įsakymu Nr. V-69 
 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ 

 ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) RIZIKAI, 

DARBO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 
 

 

          1. Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ (toliau – Įstaiga), esant potencialiai 

užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklėmis (toliai – taisyklės) 

ugdymo procesas Įstaigoje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

          2. Įstaigoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami Įstaigos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

          3. Kiekvienai vaikų grupei (toliau – grupė) paskirta konkreti patalpa, kuriose teikiamos 

ugdymo paslaugos. 

          4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną dirba 

tik vienoje grupėje. Esant būtinybei, mokytojai tą pačią dieną gali dirbti dvejuose grupėse, laikantis 

saugumo reikalavimų (dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

          5. Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose 

erdvėse, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančiais apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius 

ar kitas priemones). 

          6. Uždarose patalpose organizuojami renginiai tik vienai vaikų grupei. 

          7. Visi asmenys Įstaigos bendrose patalpose, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, 

muzikos salėje  ar pan.), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

          8. Kaukėmis apsirūpina patys Įstaigos darbuotojai. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas Įstaigos darbuotojas negali dėvėti kaukės 

dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos 

vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

          9. Neformaliojo ugdymo organizavimas (muzikos, kūno kultūros, dailės): po kiekvieno 

užsiėmimo  patalpos išvėdinamos, išvalomos, o mokymo priemonės, inventorius sudedami į atskirą 

talpą ir po visų užsiėmimų dezinfekuojami (grupių mokytojų (auklėtojų) padėjėjai ir neformaliojo 

ugdymo mokytojai). Naudotomis priemonės nesinaudoja kitos grupės vaikai. 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos pagal galimybes vykdomos laikantis grupių izoliacijos 

principo: neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų 

grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla (pertrauka 15 min. tarp veiklų,  po 

kiekvienos veiklos patalpos išvėdinamos, išvalomos, mokymo priemonės, inventorius 

dezinfekuojamas). Po užsiėmimo naudotos priemonės sudedamos į atskirą talpą ir po visų 

užsiėmimų dezinfekuojamos. 

          10. Logopedas  pagalbą vaikui teikia individualiai ar vienu metu dirba tik su tos pačios 

grupės vaikais. Konsultacijų metu vengia fizinio kontakto. Po kiekvieno užsiėmimo patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

          11. Jeigu leidžia oro temperatūros sąlygos  maksimaliai išnaudojamos galimybės grupines 

veiklas organizuoti lauke. 

          12. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 

metro atstumas. 



          13. Vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams prie įėjimų į Įstaigą bei  

grupėse skelbiama informacija: 

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

kt.); 

          13.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti nosies-burnos apsaugines priemones; 

          13.3. draudimą į Įstaigą atvykti asmenims (mokiniams, darbuotojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), tretiesiems asmenims), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie 

turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,  kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

          14.  Jei yra būtinybė susitikti su administracija bei specialistais (logopedais, neformaliojo 

ugdymo pedagogais) tėvai (globėjai, rūpintojai) susitikimo datą, laiką suderina su raštinės 

administratoriumi. Raštinės administratorius apie vizito datą laiką ir vietą informuos tėvus. 

          15. Į Įstaigą ugdytiniai atvedami nuo 7.30–8.15 val. per savo grupės įėjimus.  

          16. Vienas iš šeimos narių palydi vaiką iki grupės, o šalyje padidėjus COVID-19 ligos 

sergamumui, vaikai atvedami iki lauko durų. Juos į grupes palydi įstaigos darbuotojai. 

          17. Nuolat stebima ugdytinių, darbuotojų, ugdytinių  atlydinčių asmenų sveikatos būklė: 

           17.1. vaikams, darbuotojams, sudaromos sąlygos, jei yra poreikis, atvykus į Įstaigą 

matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiais termometrais, kurie laikomi pas raštinės administratorių, 

visuomenės biuro specialistą; 

           17.2. į Įstaigą neįleidžiami asmenys, kuriems pastebimi karščiavimo ar kitų viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

           17.3. vaikas, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas visuomenės sveikatos specialistės kabinete, 

apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir jiems rekomenduojama kreiptis į šeimos 

gydytoją dėl tolimesnių veiksmų; 

           17.4. darbuotojas, kuriam darbo metu 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.), turi nedelsiant palikti Įstaigos patalpas ir kreiptis į šeimos 

gydytoją dėl tolimesnių veiksmų; 

           17.5. jeigu Įstaiga iš darbuotojo, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar vaikui (jo artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai 

nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 

dienų izoliaciją; 

           17.6. draudžiama į Įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

           18. Su vaikais tiesioginio kontakto neturi turėti darbuotojai, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su jais. 

           19. Visiems pašaliniams asmenims draudžiama patekti į Įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie 

teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. 

           20. Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikų, tėvų ir darbuotojų rankų higienai (prie įėjimo į 

patalpas pastatytos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos 

rankų higienos. 

           21. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, durų rėmus, stalų paviršius, kėdžių atramas, 

laiptinės turėklus, elektros jungiklius ir kt.) valo mokytojų (auklėtojų) padėjėjai, valytojai 

paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Kitas aplinkos valymas Įstaigoje  

atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas. 

           23. Vaikų srautų judėjimas nukreiptas taip, kad, kiek tai įmanoma, būtų išvengta sankirtų su 

kitais srautais. 

           24. Vaikų maitinimas organizuojamas lopšelio amžiaus vaikams grupėse, kitiems – 

valgykloje, pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą maitinimo grafiką. Valgyklos darbininkas vaikų 



maitinimo metu dėvi nosį ir burną dengiančias priemones, laikosi rekomenduojamo atstumo (1 

metras), dalinant maistą mūvi pirštines. 

           25. Įstaigoje 2020–2021 mokslo metus švietimo ir mokymosi pagalba gali būti 

organizuojama ir nuotoliniu būdu. 

26. Įstaigos taisyklės keičiamos pasikeitus teisės aktams. 

27. Įstaigos taisyklės skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje. 

28. Aktuali informacija apie COVID-19 skelbiama vaikų tėvams  (globėjams, rūpintojams) 

– Įstaigos patalpose, interneto svetainėje https://eglute.darz.lt/. 

 

 

 


