PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“
2020 m. birželio 17 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. V-22
DARBO ORGANIIZAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUTINĖLIS“
PASKELBUS EKSTREMALIĄ PADĖTĮ DĖL COVID-19 LIETUVOS RESPUBLIKOJE
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ (toliau – Įstaiga) ugdytinių ugdymo dienų bei

1.

nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo lankomumo ir nelankymo pateisinimo tvarką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos ministro – valstybės lygio

2.

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos 2020 m. birželio 16 d.
sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių
valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ ir 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. birželio 16 d. rekomendacijomis „Gyventojams dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių:
Tvarkos aprašu siekiama:

3.

3.1. Riboti COVID-19 ligą sukeliančio viruso plitimą visuomenėje.

II SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS
ESANT PASKELBTAI EKSTREMALIAI PADĖČIAI DĖL COVID-19
1. Įpareigoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo paslaugos)
teikėjus:
1.1. užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių
izoliacijos principo:
1.1.1. vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų
išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo
paslaugos;
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1.1.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną gali dirbti tik
vienoje grupėje;
1.1.3. riboti darbuotojų, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbą su vaikais, kontaktavimą su
ugdytiniais;
1.1.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jeigu to neįmanoma padaryti,
riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą;
1.1.5. vaikai maitinami grupės patalpose;
1.1.6. užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
1.1.7. po apsilankymo muzikinėje salėje – patalpos turi būti išvėdintos ir išvalytos;
1.2. kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbant 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.
1.3. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas,
teikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketą ir kt.).
1.4. šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, turi
būti sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai;
1.5. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą, fiksuojant
ją

darbuotojų

kūno

temperatūros

matavimo

formoje

(forma

patvirtinta

2020 m. balandžio 23 d. direktorės įsakymu Nr. V-14 „Įsakymas dėl darbuotojų ir ugdytinių
kūno temperatūros matavimo formos COVID-19 pandemijos metu tvirtinimo);
1.6. sudaryti sąlygas matuoti ugdytinių kūno temperatūrą, fiksuojant ją ugdytinių kūno
temperatūros matavimo formoje (forma patvirtinta 2020 m. balandžio 23 d. direktorės
įsakymu Nr. V-14 „Įsakymas dėl darbuotojų ir ugdytinių kūno temperatūros matavimo
formos COVID-19 pandemijos metu tvirtinimo);
1.7. užtikrinti, kad būtų vertinama visų vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia
karščiavimas nuo 37,3 °C ir daugiau, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai
(sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, kurie yra nurodyti 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
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vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte, dalyvauti
ugdymo veikloje nepriimami;
1.8. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdintos prieš atvykstant vaikams ir
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų
atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas
rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
1.9. rekomenduojama asmenims, atlydintiems vaikus ir darbuotojams, vykdantiems vaikų
priėmimą dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones);
1.10. tęsiantis ekstremaliai padėčiai dėl COVID-19 ir siekiant išvengti pašalinių žmonių
patekimą į įstaigos teritoriją – patekimas į įstaigos teritoriją galimas tik per centrinius
vartus;
1.11. siekiant riboti COVID-19 ligą sukeliančio viruso plitimą visuomenėje, tėvų (globėjų,
rūpintojų) patekimas į įstaigos grupes vengtinas.
1.12. siekiant sumažinti lankytojų srautą, vaikų priėmimą vykdyti dviem etapais (ankstyvas
priėmimas – nuo 7:40 val. iki 8:00 val., vėlyvas priėmimas – nuo 8:15 val. iki 8:35 val.);
1.13. užtikrinti,

kad

vaikus

prie

įėjimo

į

įstaigą

pasitiktų

jų

grupių

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojos;
1.14. tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikus pasiima jiems pageidaujamu laiku iki 18:00 val. iš lauko.
1.15. nerekomenduojama įstaigoje lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 65 m. amžiaus
asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkų lėtinių ligų, dėl
kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas
nedarbingumo pažymėjimas, sąraše).

III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ BENDRAVIMO SAUGOS REIKALAVIMAI
1. Užtikrinti saugos reikalavimus darbuotojams:
1.1. užtikrinti, kad Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ (toliau – Įstaiga), dirbtų darbuotojai,
neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.
karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.):
1.1.1. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų lygų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, sloga, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.
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1.1.2. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba
įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19
ligą (koronaviruso infekciją), 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.
1.2. užtikrinti darbuotojų ir lankytojų bendravimo saugos reikalavimus:
1.2.1. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių
teisės aktų reikalavimus;
1.2.2. nedirbti ir drausti įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;
1.2.3. įstaigos lankytojus aptarnauti užtikrinant saugos priemones – apriboti darbuotojų fizinį
kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą, išskyrus atvejus, kai
darbo vietos nuo lankytojo atskiriamos pertvaromis arba kai darbuotojai dėvi nosį ir
burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
1.2.4. administracija lankytojus priima pagal išankstinį susitarimą (susitarus telefonu, el.
paštu), ribojant susitikimo laiką (iki 15 min, didesniu kaip 2 m. atstumu),
rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes,
respiratorius ir kitas priemones), jeigu neįmanoma rūpimų klausimų išspręsti telefonu ir
(arba) elektroniniu paštu;
1.2.5. rekomenduojama darbuotojams, vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėti nosį ir
burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ir kitas priemones);
1.2.6. uždrausti priimti lankytojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų lygų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, sloga,
pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.);

IV SKYRIUS
DARBO VIETOS PRIEŽIŪRA IR SPECIALŲS REIKALAVIMAI
1. Darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės
aktų reikalavimus;
2. Sudaryti galimybę tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie
įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų
rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines
rekomendacijas;
3. Vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;
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4. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valyti
paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
5. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai
sveikatos

priežiūros

įstaigose

ir

ne

sveikatos

priežiūros

patalpose

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202
0200327%20(1).pdf ).
6. Vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama;
7. Vengti buvimo žmonių susibūrimo vietose arba riboti buvimo tokiose vietose trukmę;
8. Esant galimybei, rekomenduojama nukelti suplanuotas šventes;
9. Jei šventė organizuojama, apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant artimiausiems asmenims;
10. Švenčių dalyviams rekomenduojama laikytis:
10.1.

kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ir čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į

sulenktos alkūnės pusę);
10.2.

asmens higienos (išlaikyti saugų atstumą nuo kitų asmenų, nedalyvauti šventėje, jei

pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai ir pan.);
10.3.

rankų higienos (plauti su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekavimo

priemones)

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Įstaiga, įgyvendinama šio tvarkos aprašo nuostatas, siekia išvengti darbuotojų bei ugdytinių
susirgimų koronavirusu COVID-19.
2. Šis tvarkos aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekęs galios keičiantis teisės aktams,
direktoriaus įsakymu.

_______________________________

