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PLITIMO ĮSTAIGOJE PREVENCIJAI 

 

 

COVID-19 LIGOS VALDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS 

 

1. Atsakingi asmenys už COVID-19 ligos valdymą Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Aklsniukas“ – visuomenės sveikatos specialistas. 

2. Jeigu įstaigos darbuotojui ar ugdytiniui pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, asmenys izoliuojami visuomenės sveikatos specialisto kabinete. 

3. Darbuotojai vadovaujasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) 

paskelbtais algoritmais, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 

liga. 

4. Jeigu įstaigos darbuotojui ar ugdytiniui nustatytas COVID-19 arba jis/ ji turėjo sąlytį 

su asmeniu, kuriam nustatytas COVID-19, darbuotojas pateikia informaciją įstaigos visuomenės 

sveikatos specialistui, nelaukdamas NVSC skambučio, ir vykdo visuomenės sveikatos specialisto 

nurodymus. Apie COVID-19 atvejus informuojamas įstaigos direktorius. 

5. Jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-

19 ligą (koronoviruso infekciją), ji apie tai informuoja NVSC, bendradarbiauja su NVSC, Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuru nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją. 

6. Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo teikia informaciją per LR ŠMM parengtą 

nuorodą SOS.SMSMCOVID-19_IU, kai įstaigos darbuotojams ar ugdytiniams buvo nustatytas 

COVID-19 ar įstaigos darbuotojams ar ugdytiniams taikoma izoliacija. 

7. Patalpų dezinfekavimą, esant COVID-19 atvejui įstaigoje, organizuoja direktorius 

arba jo įgaliotas asmuo. Dėl patalpų dezinfekavimo kreipiamasi į Viešosios tvarkos skyriaus 

specialistą tel. 8 46 31 44 03 arba tiesiogiai į patalpų dezinfekavimo įmonę  tel. 8 605 55016 (įmonė 

dirba savaitgaliais ir švenčių dienomis). Kreipiantis nurodomas patalpų (m
2
) plotas, kuriose buvo 

ugdomas arba jomis naudojosi  užsikrėtęs asmuo. 

 

 

 

 



DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI IR DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO VEIKSMAI 

 

1. Nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą: užtikrina, kad ugdymo paslaugų 

teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

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

2. Apie darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

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

nedelsiant informuoja įstaigos direktorių, darbuotojams rekomenduoja susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai. 

3. Užtikrina, kad darbuotojai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje ir kad su vaikais 

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

4. Užtikrina, kad visi darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

įstaigos patalpose ir teritorijoje, išskyrus grupėse dirbančius darbuotojus ugdymo veiklų metu, jeigu 

kitaip nenumato LR teisės aktai. 

5. Riboja darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboja kontakto laiką 

išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu). 

6. Susirinkimus, pasitarimus darbuotojams organizuoja nuotoliniu būdu, telefonu ir 

pan., fiziniai susirinkimai galimi tik išimtiniais atvejais, laikantis visų saugumo reikalavimų, 

vengiant darbuotojų būriavimosi. Maksimaliai ribojamas darbuotojų kontaktas kavos pertraukų bei 

pietų metu. 

7. Užtikrina, kad asmenys, atlydintys vaikus ir/ar atvykstantys į įstaigą, dėvėtų nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – 

kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės 

kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai darbuotojas negali 

dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti 

parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

8. Užtikrina, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų 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%20202003

27%20(1).pdf). 

9. Užtikrina, kad po kiekvienos grupės panaudojimo bendros patalpos (muzikos salė ir 

pan.)  būtų išvėdinamos ir išvalomos. 

 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)


 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui užtikrina, kad: 

10.1. ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 

10.1.1. vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų 

išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo 

paslaugos; 

10.1.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią 

dieną dirbtų tik vienoje grupėje; 

10.1.3. uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų 

grupėms, renginiai lauke organizuojami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją bei teisės aktų 

reikalavimus; 

10.1.4. maksimaliai būtų išnaudotos galimybės ugdymo (tame tarpe neformaliojo ir 

meninio) organizavimui lauke; 

10.1.5. organizuojant kontaktines neformaliojo, meninio ugdymo bei švietimo pagalbos 

specialistų darbą: neformaliojo ir meninio ugdymo pedagogai, logopedas vienu metu dirbtų tik su 

tos pačios grupės vaikais pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. Veiklų, konsultacijų metu 

turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvieno užsiėmimo, konsultacijos patalpos turi būti 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, priemonės. Asmeninės apsauginės priemonės 

naudojamos vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 

10.1.6. pedagogai vertintų į įstaigą priimamų ir ugdymo procese dalyvaujančių vaikų 

sveikatos būklę, apie pastebėtus vaiko sveikatos būklės pokyčius nedelsiant informuotų vaiko 

atstovus bei įstaigos direktorių; 

10.2. būtų laikomasi darbuotojų ir vaikų saugumo reikalavimų. 

11. Direktoriaus pavaduotojas užtikrina, kad: 

11.1. vaikų priėmimą vykdantys ir už temperatūros matavimą atsakingi darbuotojai būtų 

aprūpinti termometrais (termometrai visada būtų veikiantys, laiku pakeistos baterijos ir pan.) ir 

reikalingomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis (kaukėmis, respiratoriais ir pan.); 

11.2. prie visų lauko įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas būtų pateikta informacija pagal  LR teisės aktus; 

11.3. šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

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

nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

11.4. darbuotojai būtų aprūpinti ir apmokyti, kaip teisingai naudotis asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis, apsaugančiomis nuo COVID-19; 



11.5. įstaigos kriauklės, sanitariniai mazgai dezinfekuojami nuolat; durų rankenos, laiptų 

turėklai, šviesos jungikliai valomi drėgnu būdu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

11.6. patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai 

būtų valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

11.7. būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (tiekiamas šiltas ir 

šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo); 

11.8. maksimaliai būtų užtikrintas įstaigos patalpų vėdinimas, valymas; 

11.9. aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 

COVID-19 pandemijos metu; 

11.10. būtų apribotas fizinis kontaktas tarp darbuotojų, jei kontaktas būtinas, apriboti 

kontakto laiką (ne ilgiau kaip 15 min.), išlaikant 2 m atstumą. Draudžiama darbuotojams būriuotis 

įstaigos koridoriuose, prie virtuvės; vaikams skirtą maistą auklėtojų (mokytojų) padėjėjos iš 

virtuvės pasiima griežtai laikantis grafiko; 

11.11. auklėtojų (mokytojų) padėjėjos teiktų efektyvią pagalbą pedagogams viso 

ugdymo proceso metu. 

 

SU VAIKAIS DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMAI 

 

1. Grupėse dirbantys pedagogai vertina į įstaigą atvykusių vaikų sveikatos būklę 

(matuoja temperatūrą). Pedagogai, vykdantys vaikų priėmimą, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. Draudžiama priimti į įstaigą vaikus, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3
0
C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių 

(pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, bėrimai ir pan.). Pastebėjus termometro gedimus nedelsiant 

informuoja direktoriaus pavaduotoją, o jam nesant administracijos darbuotoją. 

2. Ugdymo proceso metu pedagogai nuolat stebi vaikų sveikatą. Pasireiškus 

karščiavimui (37,3
0
C ir daugiau) arba bet kuriam iš užkrečiamųjų ligų simptomų (sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.), nedelsiant informuoja įstaigos 

vadovą ir teisėtus vaiko atstovus (tėvus, globėjus). 

3. Meninio ugdymo pedagogas, logopedas vienu metu dirba tik su tos pačios grupės 

vaikais pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. Veiklų, konsultacijų metu turi būti vengiama 

fizinio kontakto. Po kiekvieno užsiėmimo, konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi 

dažnai liečiami paviršiai, priemonės. Asmeninės apsauginės priemonės naudojamos vadovaujantis 

LR teisės aktų reikalavimais; 



4. Ugdymo proceso metu pedagogai naudoja tik tuos žaislus ir priemones, kurias galima 

valyti ir skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų, išskyrus 

pavienius atvejus, prieš tai aptarus su visuomenės sveikatos specialistu bei įstaigos vadovu. 

5. Užtikrina patalpų vėdinimą prieš atvykstant vaikams į grupę ir ugdymo proceso metu. 

6. Maksimaliai išnaudoja galimybes ugdymo organizavimui lauke. Lauke laikosi grupių 

teritorijos suskirstymo zonomis, draudžiama išeiti iš grupei priskirtos zonos prieš tai negavus 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, o jam nesant jį pavaduojančio asmens, leidimo.  

7. Draudžiama lauke skirtingų grupių vaikams ir darbuotojams kontaktuoti, stoviniuoti 

grupelėmis, kalbėtis. 

8. Kaukės lauke dėvimos vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais. 

9. Pedagogai renginius organizuoja tik gavę įstaigos vadovo leidimą.  

10. Pedagogai ir auklėtojų (mokytojų) padėjėjai dirba tik tą dieną priskirtoje grupėje.  

11. Po grupes vaikščioti, būriuotis koridoriuose griežtai draudžiama. Grupių durys, 

skiriančios vieną grupę nuo kitos, privalo būti užrakintos.  

12. Be vadovo leidimo griežtai draudžiami fiziniai susitikimai kitose įstaigos patalpose. 

13. Griežtai draudžiami grupiniai kavos gėrimai, ėjimai pasiklausti, susižinoti, susitarti ir 

pan.. Visi pasitarimai, užklausimai, veiklų, projektų planavimai vyksta tik nuotoliniu būdu 

(telefonu, per zoom ir pan. ne kontaktinio darbo su vaikais metu), bendros veiklos grupėms 

draudžiamos. Grupės darbuotojai po įstaigą nevaikšto, išskyrus ėjimą į meninius ir neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus ir auklėtojo (mokytojo) padėjėjas kuomet eina atsinešti maisto, patalynės.   

14. Auklėtojo (mokytojo) padėjėjai maistą iš virtuvės atsineša griežtai laikantis maisto 

pasiėmimo iš virtuvės grafiko. 

 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKŲ PRIĖMIMO/PASIĖMIMO METU 

 

1. Nuo 2020-11-09 apribojamas tėvų patekimas į įstaigą.  

2. Durys vaikų priėmimui atidaromos 7.30 val., uždaromos 8.30 val.. 

3. Grupių pedagogai informuoja tėvus apie vaikų priėmimo į įstaigą laiką: priėmimo 

pradžia  - 7.30 val., pabaiga – 8.30 val., akcentuodami būtinybę nevėluoti. Pasibaigus priėmimo 

laikui, darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą užrakina lauko duris. Vėluojantys tėvai su grupės 

pedagogais susisiekia individualiai telefonu. 

4. Grupių pedagogai užtikrina sklandų vaikų priėmimą/pasiėmimą iš įstaigos, taip pat 

galimybę tėvams paskambinti į grupę grupės telefonu. 

5. Vaikų priėmimas ir pasiėmimas organizuojamas: 



 lopšelio grupėse – vaikai priimami/pasiimami pro grupės lauko duris. Lauko durys 

užrakintos, tėvai skambina į duris – grupės mokytoja arba auklėtojo padėjėja pasitinka vaiką, tėvų į 

vidų neleidžia (išskyrus pavienius atvejus, kai tėvų neįleidimas būtų žalingas vaiko emocinei, 

psichologinei sveikatai), vaikas nuvedamas į rūbinę, pamatuojama temperatūra. Vaikų pasiėmimo 

metu – tėvų skambutis į duris, darbuotojas aprengia vaiką, palydi iki durų ir perduoda tėvams.  

 darželio grupėse  – vaikai priimami/pasiimami per korpuso, kurioje yra grupė, duris. 

Duris atrakina vaikus pasitinkantis darbuotojas, tėvai į vidų neįleidžiami. 

6. Vaikų pasiėmimas organizuojamas tėvams paskambinus į grupę. Grupės darbuotojas 

padeda vaikui apsirengti ir palydi vaiką iki laukujų durų, tėvai į vidų neįleidžiami, vaiką perdavus 

tėvams lauko durys užrakinamos. Nerakinamos tik pagrindinio įėjimo/išėjimo durys. 

7. Esant palankioms oro sąlygoms vaikų priėmimas/pasiėmimas gali būti 

organizuojamas lauke prieš tai susitarus su tėvais.   

8. Esant būtinybei, priimant vaikus iki 8.00 val. ir/ ar išlydint juos po 17.00 val. gali būti 

prašoma auklėtojo (mokytojo) padėjėjų pagalbos, apie papildomą darbą direktoriaus pavaduotojui 

su darbuotoju susitarus iš anksto ir gavus įstaigos direktoriaus leidimą. 

 

 

BŪTINI VEIKSMAI VISIEMS ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS 

 

1. Darbuotojai į įstaigą atvyksta tik pro pagrindinį įėjimą. Dėvi veidą ir burną 

dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoja rankas. 

2. Atvykę į darbą darbuotojai matuojamasi temperatūrą. Pedagogės ir auklėtojo 

padėjėjos tai daro savo grupėse. Kitiems darbuotojams temperatūrą matuoja visuomenės sveikatos 

specialistas, jam nesant – darbuotojams sudaromos sąlygos matuotis temperatūrą įėjus į įstaigą. 

3. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

4. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

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

rekomenduojama susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. 

5. Darbuotojams turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) draudžiama atvykti į 

įstaigą. 

6. Darbuotojai privalo laikytis saugių atstumų, čiaudėjimo-kosėjimo etiketo, darbo metu 

vengti kontaktavimo, nesibūriuoti įstaigos vidaus patalpose, koridoriuose, lauke. Draudžiami bendri 

susibūrimai kavos pertraukų, pietų metu. 



7. Administracijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu pagal pateiktus prašymus. 

8. Administracijos darbuotojai pasiekiami paskambinant nurodytais tel. numeriai:  

 Bendras administracijos – 846345880 

 Direktorius – 846392480 

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 846432844 

 Direktoriaus pavaduotojas – 8 68470240 

 Specialistas apskaitai – 846345481 

 Visuomenės sveikatos specialistas 861881010 

9. Darbuotojams pažeidžiantiems ar nesilaikantiems nurodytos tvarkos bus taikomos 

drausminės nuobaudos. 

 

 

 

 

 


