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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“  

DARBO ORGANIZAVIMO IR INFEKCIJOS PLITIMO PREVENCIJOS 

REIKALAVIMŲ KARANTINO METU, ATNAUJINUS UGDYMO PROCESĄ, 

TVARKOS APRAŠAS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1116 

sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 

Vilniaus miesto rekomendacijomis „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

ugdymo įstaigose nuo 2020 m. gegužės 18 d., 

nustatoma ugdymo organizavimo ir infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų 

karantino metu, atnaujinus ugdymo procesą nuo 2020 m. gegužės 18 d., apsaugos priemonių 

tvarka lopšelyje-darželyje „Gluosnis“:  

 

 

1. REKOMENDUOTINA VAIKO (-Ų) TĖVAMS (GLOBĖJAMS) UGDYTI  

VAIKĄ (-US) NAMUOSE: 

1.1 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). 

1.2 Kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 

60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: 

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). 

 

 



2. BENDRI REIKALAVIMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS), KETINANTIEMS ATVESTI Į 

DARŽELĮ VAIKĄ (US): 

2.1. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

2.2. Vaikai į darželį atvedami/pasiimami, nepatenkant į įstaigos grupės patalpas 

Palankiomis oro sąlygomis vaikai sutinkami/išlydimi lauke, nepalankiomis - tik per grupių lauko 

įėjimus (vaikus pasitinka budintys administracijos atstovai ir/arba grupės mokytojos padėjėja ir 

vaiką palydi į grupę). 

2.3. Norint nuvesti kitą vaiką (brolį, seserį) į grupę, naudotis tik tai grupei skirtu įėjimu. 

2.4.  Esant reikalui, skambinti grupės ar (nepavykstant susisiekti) įstaigos  telefonais 

8 (5) 2319577, 8 (5) 2415803. 

2.5. Draudžiamas tėvų (globėjų) vaikščiojimas įstaigos patalpose. 

2.6. Vaikai atvedami į darželį iki 8.15 val. – siekiant spėti pasiruošti pusryčiams.  

2.7. Pasiimant vaikus iš darželio, nevaikščioti įstaigos teritorijoje – iškart eiti namo. 

2.8. Tėvai (globėjai) lieka atsakingi už vaiko sveikatą (vaikas į darželį atvedamas visiškai 

sveikas). Vaikai, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turės ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 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 nebus 

priimami. 

2.9. Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Temperatūra matuojama 

įėjus į patalpas, o atvykus didesniam vaikų skaičiui, matuojama ir patalpoje, bet ne vėliau kaip per 

valandą nuo atvykimo į įstaigą.  

2.10. Jeigu vaikas serga  lėtinėmis ligomis,  lėtinėmis  kvėpavimo organų ligomis, (turi, 

pažymą, kuri yra įstaigoje), tėvai (globėjai) raštišku sutikimu (pateikia direktorei) pažymi, kad 

įvertino ir susipažino su teikiamomis rekomendacijomis dėl sunkių lėtinių ligų sergančių  vaikų ir 

įvertinę visas galimybes ir sąlygas, kuriomis neįmanoma užtikrinti vaiko priežiūrą namie,  

sąmoningai suprantant grėsmę vaiko sveikatai,  prisiima atsakomybę už vaiko sveikatą. 

2.11. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.  

2.12. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas 

dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.  

 

3. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

3.1. Ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo:  

3.1.1. vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

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

tiek lauke – nėra budinčių grupių; 

3.1.2. ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir mokytojų padėjėjai tą pačią 

dieną dirba tik vienoje grupėje; 



3.1.3. su vaikais neturi kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais (pvz., sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.); 

3.1.4. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas. Jei to padaryti 

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas, išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min., didesniu 

kaip 2 m atstumu); 

3.1.5. vaikai maitinami grupės patalpose. Vaikų maitinimas organizuojamas bendroje 

valgymo salėje tik 2 grupėms. Vienu metu valgykloje valgo vaikai tik iš vienos grupės pagal iš 

anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės valgykla išvėdinama ir išvaloma. 

3.1.6. neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Patalpos (logopedo, 

psichologo, salė) po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos. 

3.1.7. logopedo, psichologo konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos 

konsultacijos patalpos išvėdinamos ir  nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

3.1.8. grupės mokytojai ruošia ugdomosios veiklos planą, atsižvelgiant į metinį veiklos 

planą, vaikų poreikius, laikmetį ir pritaiko veikloms lauke. Vaikams, ugdomiems nuotoliniu būdu, 

kartą per savaitę išsiunčiamos veiklos rekomendacijos. 

3.1.9. pagal galimybes didžioji dalis ugdymo laiko (pažintinė, tiriamoji, kūrybinė, 

sveikatinimo ir t.t.) organizuojama lauke - įstaigos teritorijoje, grupės aikštelėje - sukuriant ir 

išnaudojant įvairias erdves, išlaikant fizinį atstumą tarp grupių. 

3.1.10. kiekviena grupė laikosi savo lauko žaidimų erdvės. Grupės mokytojos vykdo 

vaikų judėjimo, atstumų laikymosi kontrolę.  

3.2. Ugdymo paslaugų vietoje su vaikais gali dirbti ir kiti pedagogai, specialistai (nesant 

galimybei dirbti tos grupės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogams dėl 

nedarbingumų, atostogų ar kt. priežasčių), pvz.: meninio ugdymo mokytojas, kūno kultūros 

pedagogas, švietimo pagalbos ir kiti specialistai, turintys pedagogo kvalifikaciją. 

3.3. Grupių darbo laikas paskirstomas, atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikį, mokytojų 

darbo krūvį ir skaičių (be budinčių grupių).  Administracijos atstovai vykdo vaikų srauto (ryte – 

vakare) kontrolę. 

 

4. APLINKA IR DARBUOTOJAI 

 

4.1. Šalia  įėjimų į įstaigos patalpas sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

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

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

nedalyvaujantiems vaikų sveikatos vertinime priimant juos į įstaigą, vykdantiems kitas veiklas 

įstaigos patalpose, dėvėti specifines asmens apsaugos priemones nėra rekomenduojama.  

4.3. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirba  tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima. 

4.4. Budintis administracijos atstovas matuoja darbuotojams kūno temperatūrą, tik atvykus 

į darbą.  

4.5. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant 

nušalinami nuo darbo. Jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 



4.6. Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gaus informaciją apie jam   

nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuojamas Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

bendradarbiaujama su NVSC, nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų 

izoliaciją. 

4.7. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,      

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

4.8. Rizikos grupei priklausančių darbuotojų darbas organizuojamas taip, kad būtų 

išvengtas kontaktas su vaikais. 

4.9. Grupės vėdinamos prieš atvykstant vaikams (ryte langus atidaro įstaigos valytoja) ir 

ne rečiau kaip 3 kartus per dieną. 

4.10. Dažnai liečiami paviršiai (grupėse), žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. 

4.11. Kitos bendros patalpos (laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose 

patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu 

būdu.   

4.12. Įvertinamas vaikų ugdymui reikalingų žaislų, priemonių naudojimas ir naudojama 

tai, ką būtų galima valyti ar skalbti (draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš 

namų).  

4.13. Patalynė, rankšluosčiai keičiami ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.  

4.14. Įstaigos darbuotojams rekomenduojama kartą per savaitę atlikti prevencinius tyrimus 

dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). 

4.15. Po darbo išeinant iš įstaigos, pranešama budinčiam administracijos atstovui.  

 

 

 

 

 


