
                                                             PATVIRTINTA: 
 

                                                                      Pavaduotojos ugdymui, 

laikinai vykdančios direktorės funkcijas  

                                                                                                      Irmos Černajūtės-Martišienės 
                                                                            2020-05-13 įsak. Nr. V- 107 

KAUNO R. KARMĖLAVOS LOŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

TVARKA NUO 2020-05-18 (IKI KARANTINUI PASIBAIGUS) 

Tvarka paruošta 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“: 

Darbuotojai: 

1. Nuo 2020-05-18 gali vykdyti savo pareiginius įsipareigojimus tik atlikę COVID 19 

testą ir pateikę atitinkamą pažymą, kad yra sveiki. 

2. Turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių 

(pvz., karščiavimas (37,30C ir daugiau),sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) 

į darbą vykti negali. 

3. Draudžiama dirbti kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus 

darbuotojus dirbančius nuotoliniu būdu.  

4. Kiekvieną kartą ateidami į įstaigą ir išeidami atlieka rankų dezinfekciją. 

5. Darbe privalo laikytis asmens higienos (rankų higienos, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo 

(prisidengti nosį ir burną servetėle arba sulenkta alkūne)).  

6. Įėjus pro lauko duris, dezinfekuojasi lauko batus perėjus per dezinfekcinį kilimėlį. 

7. Po įstaigos patalpas vaikščioja tik jam priskirtoje zonoje, įgyvendinant pareiginius 

įsipareigojimus. 

8. Darbo vietą palieka tvarkingą, kad būtų galima dezinfekuoti visus paviršius: stalus, 

spinteles, kompiuterio klaviatūrą, pelę. 

Darbuotojai atsakingi už įstaigos patalpų priežiūrą: 

9. Iš grupių pašalina visus minkštus žaislus ir kilimus.  

10. Ryte ir vakare dezinfekuoja visus paviršius grupėse, laiptinėse, koridoriuose, valgymo 

patalpose, kabinetuose, dezinfekuoja durų rankenas, klozetus, kriaukles.  

11. Aplinkos valymą atliekantys darbuotojai, dėvi ir naudoja apsaugos apsaugos 

priemones. 

12. Ryte ir vėliau kas dvi valandas vėdina patalpas. Vėdinimas organizuojamas vaikams 

nesant patalpose. 

13. Po kiekvieno vaiko apsilankymo tualete dezinfekuoja klozetą, kriaukles ir čiaupus. 

14. Prižiūri, kad patalpose netrūktų dezinfekcinių priemonių ir higieninio popieriaus. 



Darbuotojai atsakingi už vaikų priėmimą: 

15. Pasitinka vaikus prie lauko durų. 

16. Dėvi apsaugines kaukes ir pirštines. 

17. Matuoja ateinančių vaikų temperatūrą ir įvertina jų savijautą (slogavimas, 

karščiavimas (daugiau kaip 37,30C) , kosėjimas). Termometro rodmenis užrašo vaiko 

sveikatos būklės patikrinimo žurnale. 

18. Palydi vaikus iki priskirtos grupės. 

Darbuotojai atsakingi už veiklas grupėje: 

19. Užtikrina vaikų rankų higieną prieš ateinant į grupę. 

20. Grupėse organizuoja ugdomąją veiklą. 

21. Esant tinkamoms oro sąlygoms, veiklą organizuoja lauke. 

22. IU grupių veikla organizuojama maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: 

21.1. darbuotojai dirbta tik vienoje grupėje;  

22.2. vaikai, lanko tą pačią grupę (7.30-18.00 val. atvesti vaikus  iki  9.00 val., 

būtina pranešti apie neatvykimą ar vėlavimą iki 9 val. vėliau, griežtai vaikai 

priiimami nebus.); 

22.3. budinčios grupės neveikia; 

22.4. grupės veikla vykdoma išvengiant skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto: 

22.4.1. patalpose;  

22.4.2. lauke; 

23. Neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. 

Darbuotojai atsakingi už maitinimą: 

24. Maitinimą organizuoja vadovaujantis grupių maitinimo grafiku. 

25. Asmuo, einantis atsinešti maisto, dėvi apsaugines kaukes ir vienkartines pirštines. 

26. Maistą atiduoda tik vienai grupei. 

27. Maistą dalina mokytojas ir mokytojo padėjėjas. Vaikai patys maisto nesideda. 

28. Po kiekvienos grupės maitinimo dezinfekuoja stalus, išvalo ir išvėdina patalpas. 

29. Maitinimo indus plauna iš karto. 

30. Prižiūri, kad valgymo patalpoje visada būtų dezinfekcinio skysčio ir popierinių 

servetėlių. 

Administracija: 

31. Sudaro darbuotojų darbo, maitinimo, patalpų vėdinimo grafikus. 

32. Paskirsto vaikus į grupes. 

33. Informuoja tėvus apie darželio lankymo tvarką, kuri įsigalios nuo 2020-05-18. 

34. Tikrina ir vertina darbuotojų sveikatą. 

35.  Darbuotojus kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,30C ir daugiau), sloga, kosulys,pasunkėjęs kvėpavimas) 



nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąja koronaviruso linija 

tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

36. Gavus informaciją iš paties darbuotojo apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant 

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems tainakt 14 dienų izoliaciją.  

37. Teikia informaciją darbuotojams apie tvarkos pakeitimus ir naujus susitarimus. 

Svečiai: 

38.  Į įstaigą įleidžiami tik iš anksto susitarus ir esant neatidėliotiniems klausimams arba 

patikrai. 

39. Atvykus į įstaigą pereina dezinfekciniu kilimu ir dezinfekuoja batus ir  dezinfekuojasi 

rankas specialiomis priemonėmis. 

40. Įstaigoje būna su apsaugine veido kauke ir guminėmis pirštinėmis. 

41. Po grupes nevaikščioja. 

42. Vykdant patikrą, į patalpą eina tik vienas svečias. 

Tėvai: 

43. Iki gegužės 14 dienos informuoja mokytojas apie ketinimą lankyti darželio grupę. 

44. Į įstaigą vaiką atveda sveiką – nesloguojantį, nekosėjantį ir nekarščiuojantį (370C ir 

daugiau), rekomenduojame esant galimybei vaiką pasilaikyti namuose, jeigu: auginate 

kitą mažametį vaiką, jei t 

45. Susirgus vaikui kuo skubiau atvykti jį pasiimti. 

46. Įvertina ir prisiima atsakomybę už riziką, kurią gali sukelti savo artimui, jeigu gyvena 

su rizikos grupės žmogumi ar esate vaiko priežiūros atostogose, nedirbate arba dirbate 

iš namu karantino laikotarpiu), rekomenduojame esant galimybei ikimokyklinio 

amžaisu vaiką pasilikti  namuose. 

47. Iki atvykimo į įstaiga užpildo ir atneša pasirašytą deklaracijos formą (Priedas, 1). 

48. Raštu patvirtina, kad susipažino su ministerijos rekomendacijomis/taisyklėmis, kokiais 

atvejais vaikai gali būti priimami į grupes. 

49. Į darželio teritoriją įeina su apsaugine veido kauke ir guminėmis pirštinėmis. 

50. Vaiką atiduoda įstaigos darbuotojui, kuris pasitinka prie pirmų lauko durų. 

51. Vaikas turi turėti kuprinėlę, kurioje būtų asmens higienos reikmenys: šukos, 

vienkartinės nosinaitės, pakaitiniai viršutiniai/apatiniai rūbai, sauskelnės (pagal 

būtinumą). Kuprinėlę vakare vaikas išsineša namo. Tėvai įvertina būtinumą pakeisti 

esamą kuprinės turinį namuose. 

52. Vaiką iš darželio tėvai pasiima iš lauko (esant tinkamomis oro sąlygomis). Jei oro 

sąlygos blogos ir vaikai būna patalpose, skambučiu įspėja mokytojas kada ketina 

pasiimti vaiką iš darželio. Mokytojos padeda vaikui apsirengti ir palydi jį iki lauko 

durų. 

 

 

    



Priedas, 1 

 

 

DEKLARACIJA 
 

2020 m.                     d. 

 

Aš ______________________________ __________________________ deklaruoju, kad 

2020 m.  
                        (Vardas, pavardė)                             (Šeimos gyvenamosios vietos adresas) 
 

________________  d.   
      (mėnuo, diena)                                                    

 

 

SUSIPAŽINAU IR UŽTIKRINU,  kad mano sūnui/dukrai         -
___________________________________: 

                   (Reikiamą pabraukti)                                (Vardas pavardė) 

o Nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.);  

 

o neserga 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); 

 

o negyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus 

asmenims ir (arba) sergantiems 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); 

 

o negyvena su asmenimis, kuriems dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės taikomas 

būtinasis izoliavimas; 

 

o suprantu ir prisiimu atsakomybę, dėl rizikų užsikrėsti COVID-19 virusu, vedant 

sūnų/dukrą į kolektyvą ikimokyklinėje įstaigoje. 

 

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant raštu 

pranešti Kauno r. Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracijai, jei mano deklaruota 

informacija pasikeistų. 

 

          ____________                                                                        

               (Parašas) 


