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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į UGDYMO ĮSTAIGĄ KARANTINO LAIKOTARPIU  

TVARKA 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 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“, nustatoma vaikų priėmimo į ugdymo įstaigą karantino laikotarpiu tvarka nuo 

2020 m. gegužės 18 d.: 
1. Vaikai į ugdymo įstaigą priimami ryte nuo 7.30 val. iki 08.15 val. 

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

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

3. Esant palankioms oro sąlygoms, įstaigos kieme, nustatytoje vietoje, laikantis saugaus 

atstumo, įvertinama vaiko sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3C 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“, 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 nebūtų priimami. 

4. Vaikus privaloma atvesti į įstaigą iki 08.15 val. ryte. 

5. Už kūno temperatūros matavimą atsakinga Visuomenės sveikatos specialistė Neringa 

Mikšėnienė. Už vaikų sąrašo sutikrinimą ir nukreipimą į grupes, atsakinga socialinė 

pedagogė Daiva Keliačienė. 

6. Įvertinus vaiko sveikatos būklę, socialinė pedagogė Daiva Keliačienė pagal grupių sąrašą 

nukreipia vaiką į jam paskirtą grupę.  

7. „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupės vaikai eina pro priestato Nr. 1c1/b,  duris, „Pelėdžiukų“ ir 

„Gandriukų“ grupių vaikai eina pro priestato Nr. 2c1/b,  duris. „Kiškučių“ ir „Boružiukų“ 

grupių vaikai eina pro priestato Nr. 3c1/b, duris. „Kodėlčiukų“ ir „Bitučių“, „Smalsučių“ 

grupių vaikai eina pro priestato Nr. 4c1/b, duris. Už vaikų palydėjimą iki priestato durų 

atsakingos darbuotojos: Rasa Trumpienė ir Aušra Adomonienė. 

8. Už vaikų palydėjimą iki grupės atsakingos grupių ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos.  

9. Grupėje vaikus pasitikusi auklėtojos padėjėja viršutinius lauko rūbus nurengia, perauna 

batus ir palydi į prausyklą plauti rankų. Rankos plaunamos muilu ir šiltu vandeniu. Vaikams  

rankų dezinfekavimui draudžiama naudoti rankų dezinfekavimo skystį.  



10. Žaidimui lauke galioja „ištiestos rankos“ taisyklė (laikomasi atstumo). 

11. Įstaigos darbo laikas pasibaigia 17.30 val. Vaikus ateinantys pasiimti tėvai (globėjai) iš 

anksto apie tai telefonu informuoja grupės mokytoją.  

12. Asmenys, pasiimantys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Iki jų vaiką palydi grupės auklėtojo padėjėja. 

 

 

 

 

 


