PATVIRTINTA
Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. V-24
VAIKŲ PRIEŽIŪROS IR UGDYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO MAIŠIAGALOS
VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE KARANTINO LAIKOTARPIU
NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų organizavimo Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje
(toliau – Lopšelis-darželis) karantino laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 18 d. tvarkos aprašo
(toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – tinkamai pasiruošti ir vykdyti ugdymo paslaugas ir vaikų
priežiūrą karantino laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 18 d.
II. UGDYMO PASLAUGŲ IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS
2. Rekomenduojama vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) namuose:
2.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, 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
patvirtinimo” (toliau - Įsakymas Nr. V-483);
2.2 kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60
m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo
paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir
kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų
ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė
po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos
bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais
pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia
metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo
6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis
gydymas).
3. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai
laikantis grupių izoliacijos principo:
3.1. Vaikai, privalo lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad
būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos
ugdymo paslaugos, tiek lauke.
3.2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai bei mokytojų padėjėjai tą pačią dieną gali dirbti tik
vienoje grupėje.

3.3. Su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas
su vaikais (pvz., sargas, kiemsargis ir pan.).
3.4. Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas yra ribojamas, jei to padaryti
neįmanoma, privaloma riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min.
didesniu kaip 2 m. atstumu).
3.5. Lopšelis-darželis užtikrina, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų
grupėms. Salė, jei joje bus vykdoma ugdomoji veikla, po kiekvieno panaudojimo turi būti
išvėdinama ir išvaloma.
4. Rekomenduojama švietimo pagalbos specialistams dirbti su vaikais nuotoliniu būdu. Jei
organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti
teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų
metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti
išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
5. Lopšelis-darželis užtikrina, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos
sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie
praustuvių patiekiama skysto muilo).
6. Lopšelis-darželis užtikrina, kad vaikų skaičius grupėse sieks ne daugiau nei Lietuvos higienos
normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų
skaičiaus.
7. Vaikai į grupes priimami nuo 7.00 val. iki 8.15 val., ne vėliau.
8. Stengiantis sumažinti tiesioginį kontaktą, tėvams Lopšelio-darželio patalpose lankytis
draudžiama. Vaikai priimami prie grupės rūbinėlės durų, paskambinus į grupės duris (prie
grupių įėjimų įrengti skambučiai).
9. Tėvams rekomenduojama iš ryto namuose, ruošiant vaiką į lopšelį-darželį, pamatuoti jo kūno
temperatūrą. Lopšelyje-darželyje nustačius vaikui temperatūrą 37,30 C ir daugiau ir/ar įtarus,
kad vaikas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 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, iš karto vaikas bus izoliuojamas ir bus informuojami
tėvai.
10. Lopšelio-darželio nelankantys vaikai ir toliau bus ugdomi nuotoliniu būdu.
11. Informacija tėvams bus teikiama grupių telefonų kontaktais, per Messenger/Facebook
programas.
12. Draudžiama į Lopšelį-darželį atsinešti maistą, žaislus ir kitas priemones.
13. Ugdymo procese turi būti naudojami tik grupėse esantys žaislai, priemonės.
14. Vaikai turi būti aprūpinti tinkama apranga, nes didžiąją dienos laiko dalį praleis lauke.
15. Esant blogam orui, vaikų atsiėmimas vykdomas taip, kaip ir priėmimas.
16. Mokytojai tėvus konsultuos ir į visus rūpimus klausimus atsakys tik nuotoliniu būdu: grupės
telefonu, per Messenger/Facebook programas, darbo dienomis nuo 13.00 iki 15.00 val.
(tiesiogiai mokytojai su tėvais nebendraus ir jokios informacijos neteiks).

III. DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS
IR JŲ NAUDOJIMAS
17. Lopšelis-darželis užtikrina, kad šalia įėjimų į patalpas būtų sudarytos galimybės rankų
dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų
dezinfekcijai skirtos priemonės).
18. Lopšelis-darželis užtikrina, kad mokytojų padėjėjai, vykdydami vaikų priėmimą į lopšelįdarželį, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
19. Prie įėjimo į patalpas yra pateikiama informacija:
19.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
19.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.).
IV. DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ REGLAMENTAVIMAS
20. Darbuotojams tik atvykus į darbą kiekvieną dieną bus matuojama kūno temperatūra.
Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau), nedelsiant bus nušalinti
nuo darbo.
21. Darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi kuo skubiau
informuoti Lopšelio-darželio direktorių ir į darbą nevykti.
22. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
23. Lopšelio-darželio direktorius pagal galimybes užtikrina, kad Lopšelyje-darželyje tiesiogiai su
vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus
asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483).
24. Lopšelyje-darželyje su vaikais gali dirbti ir kiti pedagogai (nesant galimybei dirbti
mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą), pvz. meninio ugdymo
mokytojas, švietimo pagalbos ir kiti specialistai, turintys pedagogo kvalifikaciją.
V. PATALPŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪRA
25. Patalpos vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, patalpos bei
vaikų žaidimų ir sporto aikštelės valomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos
metu.
26. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau
kaip vieną kartą per savaitę.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11
d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
būtinų sąlygų”.

28. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 18 d.
________________________________

