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PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“

direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. V-133

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

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

būtinų sąlygų Tvarkos Aprašas parengtas vadovaujantis 2020 m. lapkričio 6 d. LR Sveikatos apsaugos

ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų Vadovo sprendimu „Dėl

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ Nr. V-2543, Kauno lopelio-

darželio vidaus tvarkos taisyklėmis, Lietuvos higienos normomis HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,

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

Vaikai priimami nuo  7.30 val. iki 9.00 val. Atvedus vėliau, tėvai turi informuoti grupės mokytoją.

3. Užtikrinant grupių izoliaciją, prailgintos darbo dienos grupės priima tik „Žiogelių“ ir

„Boružiukų“ grupės vaikus. Šių grupių darbo laikas 7.00 -19.00 val. Kitų grupių vaikučius tėvai

pasiima iki 18val.  Pasiėmus vaikus, nesibūriuoti, iš karto palikti įstaigos teritoriją.

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

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

5. Prie įėjimo į lopšelio-darželio patalpas tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams

ir kitiems asmenims turi būti  pateikta informacija apie:

5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo

etiketą ir kt.).

5.2.  reikalavimus dėl  kaukių dėvėjimo;

5.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs

kvėpavimas ir pan.).

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

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

skirtos priemonės).

7. Vaikus lydintys ir vaikus priimantys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

8. Kiekvieną dieną, atvedus vaiką į lopšelį-darželį, grupių mokytojos ar kitas lopšelio-

darželio darbuotojas prie įėjimo į pastatą, pamatuoja vaikui temperatūrą. Susisiekti su grupės
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mokytojais galima paskambinus prie pagrindinio įėjimo į pastatą įrengtais skambučiais, žyminčiais

grupės numerį arba nurodytais grupių telefonais, kurie iškabinti priė įėjimų ant durų. 

9. Užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai,

kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir

daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, 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 vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

10.Vaikui sunegalavus ar pakilus kūno temperatūrai 37,30  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.

11.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos maksimaliai

laikantis grupių izoliacijos principo:

11.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip,

kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo

paslaugos;

11.2. mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programas tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje;

11.3. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų

kontakto su vaikais;

11.4. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei kontakto

išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;

11.5. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Bendros

ugdymo patalpos (sporto, aktų salė, inovacijų centras, dailės studija, logopedo kabinetas), po

kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

11.6. maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke

vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;

11.7. esant galimybei, rekomenduojama priešmokyklinio ugdymo grupėms

nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su

sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2

metrų atstumas.

12. Visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi dėvėti nosį ir

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios
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priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas

gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

13. Švietimo pagalbos specialistų kontaktinės 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. 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.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima:

14.1. sudaromos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į

darbą;

14.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų

požymiai (pvz., karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi

nedelsiant apleisti lopšelio - darželio patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į

savo šeimos gydytoją;

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

nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su

NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

14.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

15. 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).

16. Lopšelio-darželio patalpos turi būti išvėdinamos 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

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

%20(1).pdf).

17. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į lopšelį – darželį neįleidžiami, išskyrus

atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar

vykdo valstybines funkcijas. 

18. Nustatyti, kad laikoma, jog lopšelyje - darželyje (-ose) įvestas infekcijų plitimą

ribojantis režimas:
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18.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų

profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos

direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar

dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje vaikų

ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;

18.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos

ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose vaikų ugdymas

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

18.3. Pripažinti netekusiu galios Kauno lopšelio-darželio „Rasytė” direktoriaus 2020

m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. V-84 „Dėl Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” vaikų ugdymo

organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašo pakeitimo“.

Pastaba. Baudžiamasis kodeksas numato kad tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos

apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, ir dėl to išplito

susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Administracinė atsakomybė numatyta už Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą

reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo pažeidimus.

19. Tvarkos Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 9 d.
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