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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ALKSNIUKAS“ 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ (toliau – Įstaiga) Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planu (toliau – Planas) ugdymo procesas Įstaigoje 

organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir rekomendacijas. 

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

2. Ugdymo paslaugos Įstaigoje organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 

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

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant 

pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės sudaromos ne 

trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui; 

2.2. vaikai neturi kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais; 

2.3. vaikai maitinami grupės patalpose; 

2.4. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms neorganizuojamos; 

2.5. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo proceso organizavimui lauke. Jei lauke 

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

2.6. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama su tik su tos pačios grupės ugdytiniais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po 

kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai bei priemonės; 

2.7. meninio ugdymo užsiėmimai vykdomi meninio ugdymo salėje. Po kiekvieno 

užsiėmimo salės patalpos vėdinamos ne trumpiau kaip 15 min., nuvalomi dažnai liečiami paviršiai 

bei priemonės; 

2.8. neformaliojo (fizinio ugdymo) užsiėmimai organizuojami lauke (esant palankioms oro 

sąlygoms) arba sporto salėje. Po kiekvieno užsiėmimo salės patalpos vėdinamos ne trumpiau kaip 

15 min., nuvalomi dažnai liečiami paviršiai bei priemonės. 

3. Draudžiama ugdymo procese dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ, DARBUOTOJŲ, VAIKUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĖS 

STEBĖJIMAS 

 

4. Kiekvieną rytą pedagogai vertina į Įstaigą priimamų ir ugdymo procese dalyvaujančių 

vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (pvz., karščiavimas, 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.  

5. Darbuotojams ir vaikus atlydintiems asmenims sudaromos sąlygos  atvykus į Įstaigą 

matuotis kūno temperatūrą bekontakčiais termometrais grupėse ir Visuomenės sveikatos biuro 

specialisto (toliau – VSB specialistas) kabinete. 

6. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

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

VSB specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo 

įstaigoje, bendradarbiauti su VSB specialistu nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 

izoliaciją; 

7. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

8. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti teritoriją ir 

patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos. Darbuotojui 

rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

9. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus 

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

vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui Įstaigos patalpos yra panaudojamos 

kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų 

išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis nurodytų rekomendacijų (https://bit.ly/3hGFqV4). 

 

 

IV SKYRIUS 

TĖVŲ IR KITŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ INFORMAVIMAS 

 

10. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems 

asmenims pateikiama informacija apie: 

10.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

10.2. reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose; 

10.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

11. Šalia įėjimo į įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) 

priešmokyklinis ugdymas, sudaromos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams 

nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

12. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje sudaromos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų 

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

muilo, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).  

13. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, 

dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. 

14. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu (https://bit.ly/3hGFqV4). 

 

 

 

 

http://www.1808.lt/


V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Planu privalo vadovautis visi bendruomenės nariai. 

16. Planas keičiamas pasikeitus teisės aktams. 

17. Su Planu darbuotojai supažindinami elektroninėmis ryšio priemonėmis. Vaikų tėvus 

(globėjus) su Planu supažindina grupių mokytojai. 

18. Planas skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje www.alksniukas.lt ir elektroninio 

dienyno sistemoje www.musudarzelis.com  

 

http://www.alksniukas.lt/
http://www.musudarzelis.com/

