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VAIKŲ PRIĖMIMO Į JONAVOS VAIKŲ  LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,DOBILAS“ 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

                                           BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų priėmimo į Jonavos vaikų lopšelį-darželį „Dobilas“  (toliau – darželis) ekstremalios 

situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į įstaigą 

ekstremalios situacijos laikotarpiu bei  darbo organizavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. 

sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“  ir kitais teisės aktais. 

 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo, Švietimo įstatymo, kitų teisės aktų apibrėžtas sąvokas. 

 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ EKSTREMALIOS SITUACIJOS  LAIKOTARPIU 

 

 4. Vaikų priėmimą ekstremalios situacijos laikotarpiu  organizuoja  Jonavos vaikų  lopšelis-

darželis „Dobilas“.  

            5. Atvykdami į darželį tėvai (globėjai) privalo užpildyti deklaraciją, kad jų vaikas 

nekarščiuoja, neserga ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, žarnyno infekcija. 

            6.  Kiekvieną dieną vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar žarnyno 

infekcijos požymiai į darželį nepriimami. 

 

 

III SKYRIUS 

SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS 

 

7.  Įstaigos direktorius užtikrina saugias darbo sąlygas darbuotojams ir vaikams pagal 

galiojantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1487 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu rekomendacijas ir kitus teisės aktus.  

8.  Grupės  darbą pradeda ir baigia skirtingu laiku, siekiant išvengti spūsčių koridoriuose.  



9. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas, 

pateikiama sekančio turinio informacija:   

9.1. kad asmenys atvedantys vaikus į darželį, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

9.2.  apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.).  

10. Įstaiga turi užtikrinti, kad šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis/ 

priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet 

vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės), matuojama 

atvykstančiųjų kūno temperatūra.  

11. Kiekvieną dieną vertinama visų priimamų į darželį vaikų sveikatos būklė.  

12. Vaikai, kuriems ugdymo proceso metu ir/arba dienos bėgyje pasireiškia karščiavimas 

(37,3 °C ir daugiau), atsiranda ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar žarnyno infekcijų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas ar kt.), turi būti nedelsiant izoliuojami. Grupės 

mokytoja ir/arba mokytojos padėjėja informuoja ugdytinio tėvus (globėjus) apie būtinybę vaiką 

pasiimti į namus.  

13. Darbuotojų ir ugdytinių tėvų (globėjų) patekimas į patalpas ribojamas. Grupės 

darbuotojas tą pačią dieną negali lankytis kitoje grupėje, kur yra ugdomi vaikai.  

14. Atvykus į įstaigą, ribojamas grupės rūbinėje priimamų ir atsiimamų ugdytinių skaičius. 

Susidarius didesniam tėvų ir vaikų kiekiui privaloma riboti kontakto laiką išsaugojant saugų 

atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu). Grupės rūbinėje gali būti ne daugiau 

kaip du tėvai ir du ugdytiniai. Kiti tėvai (globėjai) laukia laiptinėje ir/arba lauke išlaikydami saugų 2 

metrų atstumą.   

15. Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima:  

15.1. darbuotojai užpildo deklaraciją apie sveikatos būklę ir prašymą  dirbti (prašymą pildo 

tik 60 m. ir vyresni darbuotojai); 

15.2. darbuotojai informuojami, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar žarnyno 

infekcijos požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas) į 

darbą nevyktų ir informuoja įstaigos vadovą telefonu; 

15.3. visi įstaigoje esantys darbuotojai kiekvieną rytą privalo pasimatuoti temperatūrą;  

15.4. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai) 

turi būti nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronoviruso 

linija 1808 arba susiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

15.5. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;  

15.6. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje  būtų sudarytos tinkamos sąlygos 

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

patiekiama skysto muilo); 

15.7.  užtikrinti, kad kriauklės ir sanitariniai mazgai būtų  valomi ir dezinfekuojami po 

kiekvieno pasinaudojimo; 

15.9. darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias priemones (dirbant grupėje bei vedant vaikus į lauką nosį ir burną dengiančių apsaugos 

priemonių dėvėti nereikia), kiekvieną dieną turi būti sekama darbuotojų sveikatos būklė.  

 

 

 



 

IV SKYRIUS  

 DARBO GRUPĖJE ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

16. Švietimo įstaigos vadovas privalo užtikrinti: 

16.1. kad darželyje būtų laikomasi grupių izoliacijos; 

16.2. kad vaikai būtų maitinami grupės patalpose; 

16.3. grupių patalpos valomos įprasta tvarka, vėdinamos ne rečiau, kaip du kartus per dieną, 

darbo pabaigoje dezinfekuojamos; 

16.4. kad darbuotojai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje; 

16.5. kad grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių 

vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke; 

16.6. užtikrinti, kad įstaigos bendros patalpos (sporto, muzikos salė ir pan.) po kiekvienos 

grupės apsilankymo būtų vėdinamos ne trumpiau kaip 15 min. ir išvalomos drėgnu būdu. 

16.7. Pagalbos mokiniui specialistai  (logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) esant 

poreikiui  gali dirbti grupėje mokytojo pareigose, ir /ar   dirbti nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos 

kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos 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. 

 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Vaikų priėmimo į Jonavos vaikų lopšelį-darželį ,,Dobilas“ ekstremalios situacijos 

laikotarpiu tvarkos  aprašas galioja nuo birželio 17 d. iki ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso 

infekcijos (COVID-19) pabaigos. 

18. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas, pasikeitus galiojantiems Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimams. 

                                                _______________________ 
 

 


