
 

TVARKA, KURIA VADOVAUSIMĖS NUO 

RUGSĖJO 1 D. 

Primename, kad ekstremalioji padėtis neatšaukta, todėl norime Jums  Jums priminti tvarką, 

kuria vadovausimės nuo šių metų rugsėjo 1 d.: 

 Įstaigos darbo laikas 7:30-18:00. 

 Atlydintys vaikus asmenys kartu su vaikais į įstaigą įeina per jiems skirtus pažymėtus 

įėjimus. Darbuotojai – per tarnybinį įėjimą.  

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

erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys 

(pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. 

Kai darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės, atsižvelgiant į profesinės 

rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. Tai 

ypatingai aktualu mūsų mažiausiųjų naujokų tėveliams, nes į grupę adaptaciniam 

periodui bus įleidžiami tik su kaukėmis ir ribotu srautu. 

 Vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. 

 Uždarose patalpose neorganizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. 

Bendros patalpos (kūno kultūros, muzikos salė) po kiekvienos grupės panaudojimo 

išvėdinamos ir išvalomos. 

 Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke 

organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro 

atstumas. 

 Kontaktinės švietimo pagalbos specialisto (logopedo) konsultacijos teikiamos individualiai 

ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio 

kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai 

liečiami paviršiai. 

 Užtikrinamas vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (sudarytos sąlygos 

prireikus matuoti(s) kūno temperatūrą). Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos 

būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, 

dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. 

 Maitinimo organizavimas: lopšelio grupės maitinimas vyksta grupės patalpoje, 

kitų  grupių vaikai maitinasi bendroje valgymo salėje pagal iš anksto parengtą grafiką. Po 

kiekvienos grupės bendra valgymo salė išvėdinama ir išvaloma. 

 Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, 

pateikiama informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą ugdyme dalyvauti 



vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

  Vaikų vežiojimas vyksta pagal gimnazijos mokinių vežiojimo tvarką. 

 Prie įėjimų į patalpas sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams 

nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

 Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse 

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

 Ugdymo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, 

o aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui. 

 Rugsėjo 1 d. šventė vyks grupėse individualiai,  10 val. įstaigos fasadiniame kieme. Šventės 

metu tėveliams/ globėjams ar kitiems lydintiems asmenims veido apsaugos priemonės 

būtinos ir prašysime savarankiškai laikytis 1-1,5 m. tarpusavio saugos atstumų. 

 Sveikatos pažyma 027a forma darželį lankantiems vaikams su odontologo žyma          

(skaitmeniniu pavidalu arba paprastu popieriniu išrašu) gali būti pateikiama iki 12-31 d. 

Įstaigos naujokams sveikatos pažymas yra būtina pateikti iki rugsėjo 17 d. 

 Muzikos užsiėmimai bus vykdomi atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų 

daromi tarpai ir patalpos vėdinamos bei dezinfekuojamos. 


