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ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“
DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO (COVID-19) LAIKOTARPIU PLANAS

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“, Sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13
d. sprendimu Nr. V-1143 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 2020 m.
gegužės 11 d. Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1118 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo
priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių
darbo vietoms“, sudaromas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo darbo planas.
1. Rekomenduojama 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,
patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V483 „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. V483);
2.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau - ugdymo paslaugos)
teikėjas (toliau - įstaiga) įsipareigoja:
2.1. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių
izoliacijos principu:
2.1.1
Vaikai nuolatos lankytų tą pačią grupę. Grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų
išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo
paslaugos, tiek lauke;
2.1.2
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir auklėtojų
padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;
2.1.3
Su vaikais kontakto neturėtų darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su
vaikais (pvz., sargas, darbininkai ir pan.);
2.1.4
Riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma,
riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m atstumu);
2.1.5 Vaikai būtų maitinami grupės patalpose;
2.1.6
Užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei
užsiėmimai vedami bendrose įstaigos patalpose (kūno kultūros, muzikos salėje ar pan.) po
kiekvienos grupės užsiėmimo patalpos vėdinamos ir išvalomos.
2.2.
Švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama dirbti su vaikais nuotoliniu būdu.
Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos 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.
2.3.
Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis
ugdymas, pateikiama informacija:
2.3.1.
Kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
2.3.2.
Apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.);
2.4.
Užtikrinti, šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar
priešmokyklinis ugdymas) sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams
nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
2.5.
Užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai,
kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kurie turi 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“, patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo
veikloje nebūtų priimami.
2.6.
Užtikrinti, kad darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną
dengiančias priemones.
2.7.
Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:
2.7.1.
Informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į
darbą nevyktų;
2.7.2.
Matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems
pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo;
2.7.3.
Darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),
nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel.
1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
2.7.4.
Jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID19 ligą (koronaviruso infekcija), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
2.7.5.
Drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
2.7.6.
Rekomenduoti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų
darbuotojai, priklausantys rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenys ir (arba)
sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483).
2.7.7.
Įstaigos lankytojus prioriteto tvarka aptarnauti nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma,
apriboti vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičių.
2.7.8.
Apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, jei įmanoma išlaikant ne mažesnį nei
2 metrų atstumą.
2.7.9.
Įstaigos lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo
kito.
2.8.
Užtikrinti, 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).

2.9.
Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant ir
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
2.10.
Užtikrinti darbo patalpų vėdinimą ne rečiau negu vieną kartą per valandą, plačiai
atidarius langus.
2.11.
Prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją: kad įstaigoje nerekomenduojama lankytis
rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis
ligomis, nurodytomis „Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino
laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas“ sąraše.
2.12.
Užtikrinti, kad aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas
patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu:
2.12.1. Naudoti atskirą valymo įrangą (inventorių) erdvėms, kuriose lankosi visuomenė, ir
darbuotojų patalpoms;
2.12.2. Dažnai liečiami paviršiai turi būti valomi kaip įmanoma dažniau (mažiausiai kartą per
dieną ir jei įmanoma dažniau). Šių paviršių pavyzdžiai – durų rankenos, kėdės ir porankiai,
stalviršiai, šviesos jungikliai, turėklai, vandens čiaupai ir kt. Pakanka neutralaus ploviklio paviršių
valymui bendros paskirties patalpose (t. y. patalpose, kuriose nebuvo įtariamų ar patvirtintų
COVID-19 atvejų);
2.12.3. Kruopščiai turi būti valomi tualetų, kriauklių, sanitarinių mazgų valymas. Naudojamos
licenzijuotos valymo priemonės vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis;
2.12.4. Aplinkos valymą atliekantys darbuotojai, atlikdami valymo darbus, turi dėvėti asmens
apsaugos priemones (toliau - AAP). Įprastinio AAP komplekto (pvz. uniformos – kuri yra
nuimama ir dažnai plaunama šiltame vandenyje – ir pirštinių) pakanka apsaugai, valant bendrąsias
patalpas;
2.12.5. Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje;
2.12.6. Rankų higiena turėtų būti atliekama kiekvieną kartą, kai nuimamos AAP, pvz., pirštinės;
2.12.7. Valymo metu susidariusios atliekos turėtų būti metamos, kaip nerūšiuojamos šiukšlės.

