KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI ATVYKUS Į DARŽELĮ EKSTREMALIOS
SITUACIJOS METU:
(nuo 2020-09-14)
1. Vaikus į įstaigą priimame nuo 7.30 iki 9.30, vėliau varteliai bus užrakinami. Norėdami
patekti ar pasiimti vaiką anksčiau, prašome skambinti nurodytais telefono numeriais.
2. Grupių darbo laikas 7.30-18.00. Prailgintų grupių nėra, nes negalima jungti grupių vaikų
tarpusavyje vidaus patalpose.
3. Atvesdami ir pasiimdami vaikus iš įstaigos vaikus turite dėvėti burną ir nosį dengiančias
priemones (veido kaukes, respiratorius, pirštines ar kt.). Suaugę asmenys be kaukių į
įstaigos teritoriją nebus įleidžiami.
4. Vaikus į darželį atveda ir pasiima vienas suaugęs (pilnametis) asmuo.
5. Atvedant vaikus į įstaigą prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus atstumo nuo kitų vaikų
ir jų tėvelių, bei įstaigos darbuotojų.
6. Bus matuojama kūno temperatūrą, bus vertinama jo sveikatos būklė. Jei darbuotojas
pastebės užkrečiamos ligos simptomą, vaikas ugdytis kartu su kitais vaikais nebus
leidžiamas ir jį tuojau pat turėsite pasiimti.
7. Sveikatos priežiūros specialistė/paskirtas darbuotojas esant poreikiui vaiką lydės iki
grupės.
8. Vaikus iki 9.30 lydime pagal nurodytas schemas, kurioje grupėje vaikas bus.
9. Ekstremalios situacijos metu, norint užtikrinti vaikų ir darbuotojų epidemiologinį
saugumą, draudžiama nešti žaislus, maistą ir pašalinius daiktus.
10. Vaikus iš įstaigos pasiimkite ta pačia tvarka, jei oro sąlygos blogos ir vaikai būna grupėje
skambinkite mokytojoms asmeniškai ar į grupės telefoną, mokytojos padės apsirengti ir
palydės vaikus prie vartų/durų.
11. Jei oro sąlygos geros ir vaikai lauke, neikite į žaidimų aikštelę, vaiko laukite prie žaidimų
aikštelės vartų/durų.
12. Pasiėmę vaikus nedelskite, nestoviniuokite ir nesibūriuokite, laikykitės saugaus atstumo
nuo vaikų ir įstaigos darbuotojų.Visus rūpimus klausimus prašome aptarti nuotliniu būdu
įstaigos darbo valandomis.
13. Adaptacijos laikotarpiu, apie dvi savaites ankstyvojo amžiaus vaikus tėvai galės lydėti iki
grupės ir pabūti ten, ne ilgesnį kaip valandos laiko tarpą dėvint apsaugines kaukes. (nuo
09.14 d. jau vaikučius bandome pasilikti be tėvelių, tik palydi, nurengia ir
atsisveikina...pasiliekama tik labai sunkiu atveju tėvelius)

