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 1. Vaiko tėvams rekomenduojama ugdyti vaiką namuose, kai vaikas serga lėtinėmis 

ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 ,,Dėl Sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ ir/arba  vaikas gyvena kartu su asmenimis, 

priskirtais rizikos grupei. 

 2. Į lopšelį-darželį ,,Klevelis“ (toliau – įstaigą) priimami ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai, užtikrinant jų priežiūrą, kai įvertinus visas kitas vaiko priežiūros 

galimybes namuose, vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose. 

 3. Vaikų priežiūros paslaugos įstaigoje organizuojamos jungiant kelias vienodo amžiaus 

grupes, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai tą pačią dieną dirba tik 

vienoje grupėje, vaikai  lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų 

išvengta skirtingų grupių vaikų ir darbuotojų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos vaikų 

priežiūros paslaugos, tiek lauke. Ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas, 

jei to padaryti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 

min., didesniu kaip 2 m atstumu). 

 4. Vaikai maitinami grupės patalpose, kurios po maitinimo išvėdinamos ir išvalomos. 

 5. Prie įėjimo į įstaigą pateikta informacija, kad atvedantys ir paimantys iš įstaigos 

vaikus asmenys turi dėvėti nosį, burną ir rankas dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones, pirštines) bei pateikiama informacija apie asmens higienos 

laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

 6. Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose vykdoma grupių veikla, sudaryta galimybė 

rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

 7. Tėvai į įstaigos patalpas neįleidžiami.  

 8. Norėdami pasiimti vaiką, tėvai skambina grupės auklėtojai ir nurodo laiką, kada lauks 

vaiko prie įėjimo į įstaigą. Nurodytu laiku auklėtojos padėjėja atveda vaiką tėvams. 

 9. Vaikai priimami į įstaigą prie 3 aukšto įėjimo durų (Taikos pr. 68) po vieną, kur jų 

laukia visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir/ar kitas paskirtas darbuotojas. Kiti vaikai 

ir tėvai laukia laiptinėje saugiu atstumu vienas nuo kito (sužymėta lipniomis įspėjamosiomis 

juostomis).                           

 10. Atvykdami į įstaigą vaikų tėvai (globėjai) atsineša pasirašytą patvirtinimą, kad 

vaikas neturėjo kontaktų su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų turinčiais ar 

esančiais saviizoliacijoje asmenimis, kad vaikas negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais 

rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis). 

 11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar kitas paskirtas asmuo matuoja 

kiekvieno vaiko kūno temperatūrą ir vertina visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. 

Vaikus, kuriems nepasireiškė karščiavimas ir jie gali būti priimti į įstaigą, auklėtojos padėjėja 

nuveda į grupę. 

 12. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių 

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

(pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) į įstaigą 

nepriimami. Jų sveikatos būklė fiksuojama specialiame žurnale. 
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 13. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą, dėvi veidą, burną ir rankas dengiančias 

apsaugos priemones, kuriomis aprūpina įstaiga. 

 14. Bendros veiklos kelioms grupėms neorganizuojamos.  

 15. Darbuotojų sveikata nuolat stebima. Užtikrinama, kad įstaigoje dirba darbuotojai, 

neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių 

(karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). Atvykusiems į darbą visiems 

darbuotojams matuojama kūno temperatūra. Tie, kurie karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant 

nušalinami nuo darbo. 

 16. Bendros patalpos (pvz., laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose 

patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu 

būdu. 

 17. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, vėdinamos prieš atvykstant vaikams 

ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

 18. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai 

valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. 

 19. Vaikų priežiūrai naudojami tik tokie žaislai ir priemonės, kurias galima valyti ar 

skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų. 

 20. Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai 

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

dezinfekuojančio rankų skysčio, naudojami vienkartiniai rankšluosčiai). 

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

dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. 

 22. Aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202

00327%20(1).pdf 

 23. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei vaikui 

pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. 

Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi būti 

rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) 

apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga turi informuoti 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) 

bei bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikyti 14 dienų 

izoliaciją. 
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