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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ 

DARBO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU 

TVARKOS APRAŠAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1840 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, sudaromas darbo organizavimo 

ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimui lopšelyje-darželyje. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo paslaugos) teikėjas 

įsipareigoja: 

1.1. Užtikrinti, kad 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, dėvėtų 

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

- kaukė). 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. 

1.2. Ugdymo paslaugas organizuoti maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:  

1.2.1. vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengtas 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontaktas patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos; 

1.2.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną 

dirba tik vienoje grupėje; 

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

vaikais; 

1.2.4. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas, jei to padaryti 

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą; 

1.2.5. vaikai maitinami grupės patalpose; 

1.2.6. užtikrinti, kad uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos 

kelioms vaikų grupėms. Po kiekvienos grupės panaudojimo bendros patalpos (kūno kultūros, 

muzikos salės ar pan.) turi būti išvėdinamos ir išvalomos; 

1.2.7. maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke 

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

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

ugdymas, pateikti informaciją apie: 

1.3.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.).  

1.3.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 



1.3.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireškia karščiavimas 

(37,3 C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

1.4. Šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

ugdymas, sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje 

vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

1.5. Užtikrinti vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas 

matuoti (s) kūno temperatūrą). Užtikrinti, kad būtų 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 nebūtų priimami.  

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

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), užtikrinti darbuotojų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas 

matuoti (s) kūno temperatūrą). 

1.6.1. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą;  

1.6.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai; 

1.6.3. 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; 

1.6.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

1.7. 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). 

1.8. Užtikrinti, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą 

jais pasinaudojus vienam vaikui. 

1.9. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų vietoje būtų 

atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%2 

0(1).pdf): 

1.9.1. Naudoti atskirą valymo įrangą (inventorių) erdvėms, kuriose lankosi visuomenė, ir 

darbuotojų patalpoms; 

1.9.2. 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); 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)


1.9.3. Kruopščiai turi būti atliekama tualetų, kriauklių, sanitarinių mazgų valymas. 

Naudojamos licenzijuotos valymo priemonės vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis; 

1.9.4. Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje; 

1.9.5. Rankų higiena turėtų būti atliekama kiekvieną kartą, kai nuimamos AAP, pvz., 

pirštinės; 

1.9.6. Valymo metu susidariusios atliekos turėtų būti metamos, kaip nerūšiuojamos šiukšlės. 

2. Įpareigoti asmenis, atlydinčius vaikus, ir darbuotojus, vykdančius vaikų priėmimą į 

įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius 

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

dėvėti kaukes, išskyrus šio plano 1.1. papunktyje numatytus atvejus. 

 


