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ĮSAKYMAS 

DĖL KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ VAIKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 

TVIRTINIMO 

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. V-64 

Kaunas 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-29 sprendimu Nr. V-1339 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020-05-11 sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 

P a k e i č i u  Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų organizavimo karantino laikotarpiu 

tvarkos aprašą(patvirtintas Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 2020 m. gegužės 12 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-49) ir jį išdėstau nauja tvarka. 

PRIDEDAMA. Tvarkos aprašo pakeitimas. 

 

 

 

 

Direktorė        Rita Vaškelienė 
 

 

  



PATVIRTINTA 
 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė 
 

direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. 
 

įsakymu Nr. V-64 
 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO 

KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS (PAKEITIMAS) 

 
 

1. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ (toliau lopšelis-darželis) vaikų ugdymo organizavimo 

karantino laikotarpiu Tvarkos Aprašas parengtas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro - 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų Vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų― 2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1339, Kauno 

lopelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėmis. 

2. Vaikus į lopšelį-darželį atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai). 

3. Į lopšelį-darželį vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. 

4. Prie įėjimo į lopšelio-darželio patalpas, pateikti informaciją: 

4.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

4.2.   apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą. 

 
5. Užtikrinti, kad šalia įėjimų į lopšelio-darželio patalpas, būtų sudarytos galimybės rankų 

dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai 

skirtos priemonės). 

 
6. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

7. Tėvai vaikus turi atvesti į lopšelį-darželį iki 9 val. ir pasiimti iki 18val. 

8. Tėvams, kitiems pašaliniams į grupes eiti draudžiama. 

9.  Neštis žaislus iš namų draudžiama. 

10.  Kiekvieną dieną, atvedus vaiką į lopšelį-darželį, visuomenės sveikatos specialistas, 

grupės mokytojas ar kitas paskirtas darbuotojas matuoja vaikui kūno temperatūrą. 



11.  Grupės mokytojas pamatuoja vaikams kūno temperatūrą po vakarienės arba, esant 

būtinybei bet kuriuo vaiko buvimo įstaigoje metu. Vaikui sunegalavus ar pakilus kūno temperatūrai 

37,3
0 

 C ir daugiau, grupės mokytojas skubiai praneša tėvams, administracijai, kitai grupės 

mokytojai. Apsaugojant kitus vaikus, kol atvyks tėvai, vaikas izoliuojamas nuo kitų vaikų ir atvedamas 

į administracijos patalpose esantį  izoliatorių. 

12.  Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia   

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), 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 programos 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 programos vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte, į 

lopšelį-darželį nepriimami. 

13.   Ugdymo  paslaugos  organizuojamos  maksimaliai  laikantis  grupių  izoliacijos 

principo: 

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

išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo 

paslaugos, tiek lauke; 
 

13.2. mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 
 

13.3. su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su vaikais; 
 

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

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas, išlaikant saugų atstumą; 

13.5. užtikrinama, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų 

grupėms. Bendros patalpos (sporto salė, aktų salė ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo turi būti 

išvėdinamos ir išvalomos. 
 

13.6. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar 

vienu metu dirbama 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. 
 



14. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir 

vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto 

muilo); 
 

15. Lopšelio-darželio patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtą atliekamas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų 

valymui COVID-19 pandemijos metu. 

16. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo: 
 

16.1. kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą. 
 

16.2. vykdantys vaikų priėmimą dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
 

priemones; 
 

17. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

18. Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 
 

18.1. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kiti 

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

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

18.2. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam 

nustatytą COVID -19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau — NVSC), bendradarbiauja su NVSC 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 
 

18.3. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 
  

19. Tvarkos Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d. 

 

 

 

 


