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KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” UGDYTINIŲ 

PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ IR VIDAUS DARBO ORGANIZAVIMO DĖL PASKELBTO 

KARANTINO  COVID-19 METU TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugdytinių priėmimo į įstaigą ir vidaus darbo organizavimo dėl paskelbto karantino COVID-19 

metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno r. Raudondvario lopšelio- 

darželio „Riešutėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) ugdytinių priėmimo į įstaigą ir vidaus darbo 

organizavimą iki karantino pabaigos . 

2. Ugdytinių priėmimo į įstaigą ir vidaus darbo organizavimas karantino tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis 2020 m. gegužės 8 d. išleistomis Sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomendacijomis dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo karantino metu, Lietuvos 

respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

opracijų vadovo “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1116 sprendimu. 

II SKYRIUS 

REKOMENDACIJOS UGDYTINIŲ TĖVAMS 

3. Rekomenduojame tėvams (globėjams) ugdyti vaiką namuose: 

3.1.  kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 

“Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui 

išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimas” (toliau- Įsakymas Nr. V-483); 



3.2.  kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. 

amžiaus asmenims ir (ar) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483). 

 

III SKYRIUS 

UGDYTINIŲ PRIĖMINAS IR JŲ ATIDAVIMAS TĖVAMS 

 

4. Atvedantys ir paimantys iš įstaigos vaikus asmenys (tėvai, globėjai) turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, pagal galimybes 

mūvėti pirštines). Informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketą) pateikta prie įėjimo į lopšelį-darželį.   

5. Vaikai priimami juos pasitinkant prie įstaigos vartų, taip išvengiant tėvų lankymosi įstaigos 

teritorijoje ir  grupės patalpose bei darbuotojo palydimi į grupę. Vaikų priėmimas vyksta nuo 

7.30 val iki 8.30 val. Išleidimas nuo 16.30 val. iki 18.00 val. Jei iškyla būtinybė atvesti ar 

pasiimti vaiką kitu metu (bet ne anksčiau 7.30 ar pasiimti anksčiau nei 16.30 val.), būtina 

susiekti su grupės mokytoja. 

6.  Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) . 

7. Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose vykdoma grupių veikla gerai matomoje ir vaikams 

nepasiekiamoje vietoje yra priemonės  rankų dezinfekcijai. 

8. Pasitinkant vaikus, matuojama jų kūno temperatūra, vertinama bendra sveikatos būklė. 

Pasireiškus karščiavimui (37,3 temp. ir daugiau), ūminių kvėpavimo takų infekcijos požymių 

(pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymiu, nurodytų Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo program vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos saugos ministro 

2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo program vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai” patvirtinimo”, 80 punkte, vaikai į įstaigą priimami.  

9. Vaikai, kuriems nenustatyta ligos požymių, įleidžiami į įstaigą, lydintis asmuo padeda vaikui 

dizinfekuoti rankas, palydi iki jam priklausančios grupės. 

10. Vaikai į įstaigą negali neštis jokių žaislų.  

11. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Tėvai įsipareigoja 

atvykti pasiimti vaiką nedelsiant, ne ilgiau kaip per 1 valandą iš įstaigos. 



12. Tėvai supažindinami su ministerijos rekomendacijomis/taisyklėmis pasirašytinai ir pateikia 

užpildą   deklaraciją. (1 priedas). 

   

IV SKYRIUS 

VAIKŲ SAUGAUS BUVIMO IR UGDOMOJO PROCESO  

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ORGANIZAVIMAS 

 

13. Ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo; 

 13.1. ugdytiniai lanko tik tą pačią grupę, taip išvengiant skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto 

patalpose ir lauke; 

13.2.lauko žaidimų erdvės suskirstytos atskiroms grupėms;  

13.3.neorganizuojamos kelių grupių veiklos; 

13.4. ikimokyklinio ( priešmokyklinio) ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirba 

tik vienoje grupėje; 

13.5.užtikrinama, kad vaikai neturėtų kontakto su tiesioginio darbo su jais neturinčiais darbuotojais ( 

kitas aptarnaujantis personalas); 

13.6. jeigu yra poreikis, skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas užtikrinamas 2 metrų 

atstumu ir neilgiau, kaip 15 min.). 

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

14.  Siekiant užtikrinti tolimesnį COVID-19 ligos plitimą, įpareigoti dabuotojus iki gegužės 18 d. 

atlikti COVID-19 patikros testą ir apie jo atlikimo datą bei rezultatus informuoti administraciją 

bei pasirašyti tyrimų registracijoa žurnale. 

15. Įstaigoje gali dirbti 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, ūmių žarnyno 

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

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) į darbą nevyktų; 



15.2. temperatūra darbuotojui matuojama atvykus į darbą ir pasireiškus karščiavimui (37,3 
0
C ir 

daugiau), jis nušalinamas nuo darbo; 

15.3. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

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

pan.), nušalinami nuo darbo, rekomenduojama konsultuotis su Karštąja linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

15.4.gavus informaciją apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą, informuojamas Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras (NVSC), bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 

asmenis ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija, draužiant jiems dirbti įstaigoje, dirbti tik 

nuotoliniu būdu; 

15.5. tiesiogiai su vaikais nedirba darbuotojai priklausantys rizikos grupei (nurodyta 1.1 

papunktyje). 

15.6. Darbuotojai pasirašytinai supažindinami su ministerijos rekomendacijomis Kauno r. 

Raudondvario lopšelio-darželio “Riešutėlis” ugdytinių priėmimo į įstaigą ir vidaus darbo 

organizavimo dėl paskelbto karantino  COVID-19 metu tvarkos aprašas ir nurodydami turi ar 

neturi gretutinių ligų/ar yra rizikos grupėje (2 priedas). 

 

VI SKYRIUS 

MENINIO UGDYMO, NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO IR LOGOPEDO 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

16. Meninio ugdymo ir neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) pedagogai veiklas veda tik tos pačios 

grupės vaikams, po kiekvienos grupės užsiėmimo grupės valomos ir vėdinamos; 

17. Logopedė su vaikais dirba nuotoliniu būdu. Jeigu reikalingos logopedo konsultacijos, jos 

teikiamos tik tos pačios grupės vaikams, vengiant fizinio kontakto, po kiekvienos 

konsultacijos valomi paviršiai ir vėdinama patalpa. 

 

VII SKYRIUS 

DIZINFEKCIJOS IR HIGIENOS UŽTIKRINIMAS 

 

18.  Sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir 

šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto muilo); 

19. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai dezinfekuojami pasinaudojus vaikams.  



20. Bendras patalpas (pvz., laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiamus paviršius tose 

patalpose (turėklus, šviesos jungiklius, rankenas) valytoma ne rečiau kaip 2 kartus per dieną 

drėgnu būdu. 

21. Dažnai liečiami paviršiai grupėse, žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. 

22.  Įvertinus vaikų priežiūrai reikalingus žaislus, priemones,  naudojamos tik  tos, kurias galima 

valyti ar skalbti.  

23. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau 

kaip vieną kartą per savaitę.  

24. Patalpos vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos 

valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas COVID – 19 pandemijos metu. 

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

%2020200327%20(1).pdf 
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