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DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 

 

Sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. 

sprendimą Nr. V-2090, 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. V-2118 ir 2020 m. spalio 6 d. 

sprendimą Nr. V-2197 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės 

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

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

pakeitimo“ 

  

 1. Vaikų ugdymo paslaugos organizuojamos užtikrinant, kad uždarose patalpose nebūtų 

organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Bendros patalpos (kūno 

kultūros, muzikos salė ir pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinamos ir išplaunamos. 

              2. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymui lauke. Jei lauke organizuojamas 

renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių išlaikomas 1 metro atstumas.  

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

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

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

kitas priemones) bei pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų 

higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.) bei draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų 

požymių (pvz.: kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

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

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

 6. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, 

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

organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. 

              7. Užtikrinamas vaikus atlydinčių asmenų ir vaikų sveikatos būklės stebėjimas. 

Sudaromos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą.  

 8. Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą 

uždarose erdvėse, grupės renginiuose, kurie vyksta uždarose erdvėse, kai tarp dalyvių 

neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukių 

leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių 

dėvėti negali. Jiems rekomenduojama dėvėti veido skydelius.                 

 9. Vaikai turi nuolatos lankyti tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad 

būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo 

paslaugos. 

 10. Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną gali 

dirbti tik vienoje grupėje. 

 11. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų turėti 

kontakto su vaikais. 

 12. Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto 

išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas.  

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

neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). Atvykusiems į darbą darbuotojams 
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suteikiama galimybė pasimatuoti kūno temperatūrą. Tie, kurie karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), 

nedelsiant nušalinami nuo darbo. 

 14. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

 15. 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. 

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

ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

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

valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. 

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

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

 19. 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). 

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

dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus. 

 

 

———————————— 


