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     Lopšelio-darželio direktoriaus 

     2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-84 

 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ 

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ (toliau - Lopšelis-darželis) vaikų ugdymo  

organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų organizavimą. 

2. Aprašas  parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 

V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  nauja redakcija 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553. 

  

II SKYRIUS 

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

 3. Ryte vaikus lauke/tambūre pasitinka grupės auklėtoja, įvertina vaiko sveikatos būklę. 

Vyresni vaikai (5-7 m) į grupes gali ateiti savarankiškai, tačiau tėveliai turi informuoti grupės auklėtoją. 

        4. Esant palankioms oro sąlygoms grupėje dirbantys asmenys, po vakarienės, vaikus išlydi į 

namus Lopšelio-darželio kieme. Esant nepalankioms oro sąlygoms tėveliai informuoja grupės auklėtoją 

telefonu, kad atvyko pasiimti ir grupės darbuotojai išlydi iki durų, vyresni vaikai (5-7 m) 

5. 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 nepriimami. 

 6. Jei vaikui dienos bėgyje lopšelyje-darželyje pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) nedelsiant izoliuojamas ir informuojami tėvai 

(globėjai), kurie privalo nedelsiant atvykti paimti vaiką ir kreiptis į gydymo įstaigą. 

7. Veiklos vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: 

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

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

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

vaikais; 

                        7.3. pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje. Skirtingose grupėse dirbančių 

darbuotojų kontaktas ribojamas arba ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas. 

7.4. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Bendros patalpos 

(kūno kultūros, muzikos salių ir kt..), po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos. 



8. Maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių 

grupių veiklos, tarp grupių išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. 

9. Kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos organizuojamos ir teikiamos 

individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio 

kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos  išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

                       10. Vaikai maitinami grupės patalpose ir valgykloje trimis srautais pagal iš anksto parengtą 

grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. 

Po kiekvieno srauto privalomai išvėdinamos ir išvalomos patalpos. 

11.  Darbuotojai ir kiti suaugusieji Lopšelyje-darželyje uždarose patalpose dėvi nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda 

prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, 

ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, 

kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą 

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

asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

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

asmenims pateikta informacija apie: 

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

kt.); 

12.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose; 

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

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

13. Įėjus į lopšelio-darželio patalpas, sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai ir sudarytos 

sąlygos visiems matuoti(s) kūno temperatūrą (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, 

pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

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

(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti Lopšelio-darželio 

patalpas. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 

www.1808.lt. 

15. 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 Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją. 

16. Draudžiama į Lopšelį-darželį atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu. 

17. Lopšelyje-darželyje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo ir vienkartinių 

rankšluosčių). Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (tualetuose pakabintos rankų 

dezinfekcijai skirtos priemonės).  

18.  Patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o 

aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

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. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau 

kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios 

yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus.  

  19. Tyrimo nereikia atlikti asmenims: 



        19.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija): 

        19.1.1. kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo 

patvirtinta atliekant tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau 

— PGR tyrimas), greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai 

tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesné kaip 90 min. (toliau — greitasis PGR tyrimas), nosiaryklés ir 

ryklės ar nosies landos tepinèliu éminiu kaupiniu tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti 

tikralaikés PGR metodu (toliau — kaupiniu PGR tyrimas) ir atliekant greitąjį SARSCoV-2  antigeno testą 

ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau — antigeno testas) (toliau kartu — tyrimai); 

19.1.2. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, 

išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos; 

19.2. kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

19.2. l. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty" ar „Spikevax" vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio įsakymo 19.2.5 papunktyje nurodytą atveji; 

19.2.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen" vakcinos dozės suleidimo; 

   19.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria" 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio įsakymo 19.2.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

19.2.4. po antros „Vaxzevria" vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

    19.2.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty", „Spikevax", „COVID-19 Vaccine Janssen" ar 

„Vaxzevria" vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu. 

20. Virtuvės darbuotojai privalo pildyti ,,Virtuvės darbuotojų sveikatos būklės vertinimo 

žurnalą“. Priedas Nr.1. 

 

 

 

 

Parengė                                                                                                                         A. Kartenienė 
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                                                                                                               Priedas Nr.1 

 

VIRTUVĖS DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMO ŽURNALAS  
2021 m.................  mėn. 

 

Data 

Virėja 

 

Virėja 

 

Virėja 

 

Virėjos 

pagalbininkė 

Virėjos 

pagalbininkė 

 

Sandėlininkė 

Jolita 

Spundzevičienė 

Būklės 

vertinimas, 

parašas 

Būklės 

vertinimas, 

parašas 

Būklės 

vertinimas, 

parašas 

Būklės 

vertinimas, 

parašas 

Būklės 

vertinimas, 

parašas 

Būklės 

vertinimas, 

parašas 
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