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          Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

                          direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. 

                                                                                           įsakymu Nr. V-75 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“  (toliau – Lopšelis-darželis) Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planu (toliai – planas) ugdymo procesas Lopšelyje-darželyje 

organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

 2. Lopšelyje-darželyje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami Lopšelio-

darželio bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.  

 3. Asmenys, atlydintys vaikus, į Lopšelio-darželio patalpas neįleidžiami.  

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikus palydi/pasitinka iki/prie Lopšelio-darželio pastato durų: 

4.1. jei yra būtinybė susitikti su administracija, specialistais ar pedagogais, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) susitikimo datą, laiką suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti. Lopšelio-darželio 

darbuotojas asmeniškai apie numatomą vizitą informuoja raštinės administratorių (visų asmenų registracija 

būtina dėl COVID-19 saugos reikalavimų); 

 4.2. jeigu administracijai, specialistams ar pedagogams reikalingas susitikimas su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), apie tai tėvai informuojami el. dienyne musudarzelis.lt/ el. paštu/ telefonu, suderinami vizito 

data ir laikas ir apie tai informuojamas raštinės administratorius ne vėliau kaip prieš vieną dieną.  

5. Visi asmenys Lopšelo-darželio bendrose uždarose patalpose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 

metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius 

ar kitas priemones).  

6. Visi Lopšelio-darželio darbuotojai, pedagogai aprūpinami apsauginiais veido skydeliais. 

Kaukėmis apsirūpina patys darbuotojai, pedagogai. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

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

sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas Lopšelio-darželio darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo 

sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali 

būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

7. Maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse ugdomų vaikų kontaktas tiek įstaigos viduje, tiek 

lauke pasivaikščiojimų metu. 

 8. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo procesą, kitas veiklas organizuoti lauke.  

 9. Organizuojant veiklas atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas.  

 10. Uždarose erdvėse veiklos organizuojamos laikantis grupių izoliavimo principo. 

 11. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos 

veiklos/ užsiėmimo jos išvėdinamos ir išvalomos. 

 12. Neformalaus ugdymo kabinetuose mokymo priemonės, inventorius mokytojo dezinfekuojami 

po kiekvienos veiklos/užsiėmimo, patalpa išvėdinama. Pagal galimybes dirbama lauke. 

 13. Pagal galimybes logopedo  užsiėmimai vykdomi individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos 

pačios grupės ugdytiniais. Užsiėmimų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvieno užsiėmimo patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 
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 14. Ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams prie įėjimų į Lopšelį-darželį 

bei Lopšelio-darželio koridoriuose, tualetuose, skelbiama informacija: 

14.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);       

14.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti nosies-burnos apsaugines priemones. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ATVYKUS Į DARBO VIETĄ 

  

 3. Darbuotojas į darbą atvyksta su nosį ir burną dengiančiomis priemonėmis (kaukės, respiratorai, 

veido skydeliai ar kt.) 

4. Darbuotojui atvykus į darbą, kiekvieną dieną vertinama jo sveikatos būklė, matuojama 

temperatūra.  

 5. Darbuotojas atvykęs į darbo vietą: 

            5.1. dezinfekuoja rankas prie įėjimo į įstaigą; 

 5.2. laikosi 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, išskyrus grupę lankančius vaikus; 

 5.3. išsivėdina darbo patalpas. 

 6. Darbuotojo veiksmai darbo metu: 

 6.1. riboja kontaktą su kitais įstaigos darbuotojais, jei to padaryti neįmanoma, riboja kontakto laiką 

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

 6.2. privalo plauti rankas dažnai ir kruopščiai su vandeniu bent 20 sekundžių. 

 6.3. privalo laikytis čiaudėjimo-kosėjimo etiketo, pridengti burną ir nosį sulenkta alkūne arba 

nosine, kurią po to turi nedelsiant išmesti į uždarą šiukšliadėžę, nusiplauti rankas vandeniu su muilu ar 

dezinfekuoti naudodamas dezinfekavimo priemonę. Kuo mažiau rankomis liesti veidą, dėvėti kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones visos dienos metu.  

 7. Panaudotos apsaugos priemonės tvarkomos kaip medicininės atliekos: veido apsaugos priemonė 

nupurškiama dezinfekciniu skysčiu, sukarpoma, įdedama į užrišamą maišelį ir išmetama į nerūšiuojamų 

šiukšlių konteinerį. 

 8. Veido apsaugos skydelis dezinfekuojamas su pirštinėmis tik nusiėmus nupurškiant gausiai 

dezinfekciniu skysčiu, paliekant nupurkštą 20 min. ir nuvalant vienkartine servetėle, kuri išmetama. 

 9. Vienkartinės pirštinės, nupurkštos dezinfekcine priemone, išmetamos į uždarą šiukšliadėžę 

laikoma higieninėse grupės patalpose. Darbo pabaigoje su maišeliu išmetamos į nerūšiuojamą šiukšlių 

konteinerį. 

 10. Draudžiama: 

 10.1. organizuoti bendrus susirinkimus, darbuotojų susibūrimus, bendras pietų, kavos pertraukas, 

nesilaikant saugaus 2 metrų atstumo. 

 10.2. dirbti pajutus sveikatos pokyčius būdingus COVID-19. 

 11. Vėdinimas.  

11.1. dirbantiems kabinete privaloma reguliariai vėdinti patalpas plačiai atvėrus langus ne rečiau 

kaip 1 kartą per valandą iki 10 min.; 

11.2. ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną. Esant tinkamoms oro sąlygoms langas gali būti praviras nuolat. 

 12. Valymas: 

 12.1. darbuotojai, dirbantys kabinete ir dirbantys grupėje, ne rečiau kaip 2 kartus per dieną nuvalo 

dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, kompiuterio klaviatūra, kėdžių atramos ir 

kt.) paviršiams valyti skirtu valikliu (vienas valymas ryte ir antras valymas po pietų), valytoja šiuos 

veiksmus atlieka bendrose patalpose. 

 12.2. Patalpų valymas ir dezinfekcija atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 
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(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%2

0(1).pdf). 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJO SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI 

 

 13. Už darbuotojų sveikatos būklės ir darbuotojų saugos reikalavimus darbo vietose stebėjimą 

atsakingi visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, jam nesant direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

direktoriaus pavaduotojas. Atsakingi asmenys (paskirti direktoriaus įsakymu) kas rytą užtikrina galimybę 

visiems į įstaigą atvykstantiems darbuotojams pasitikrinti kūno temperatūrą. Atsakingi asmenys užtikrina, 

kad įstaigoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas,  

viduriavimas, vėmimas ir pan.). Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima. 

 14. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma saviizoliacija, saviizoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

  

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJO VEIKSMAI SUSIRGUS 

 

 15. Darbuotojui turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas ir pan.) į darbą vykti draudžiama. Darbuotojas nedelsiant apie savo sveikatos būklės pokytį 

informuoja įstaigos direktorių ar savo teisioginį vadovą (direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktoriaus 

pavaduotoją) tel. (8 46) 49 49 62, 38 35 70, skambinant vadovams tiesiogiai bet kuriuo paros metu. Negalint 

susisiekti rašo SMS pranešimą ir ryte nedelsiant atsiliepia į vadovo skambutį. 

 16. Jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) nedelsiant nušalinamas nuo darbo. Darbuotojas 

informuoja vadovą. 

 17. Darbuotojas, informavęs vadovą (telefonu ar SMS žinute) konsultuojasi Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

 18. Įstaigos darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) 

informuoja įstaigos direktorių tel. (8 46) 49 49 62, 38 35 70, skambinant vadovams tiesiogiai bet kuriuo 

paros metu. Negalint susisiekti rašo SMS pranešimą ir ryte nedelsiant atsiliepia į vadovo skambutį. 

Darbuotojas atsiunčia elektroniniu paštu arba sudiktuoja visus galimus kontaktus pagal savo vestą kontaktų 

dienoraštį. Darbuotojas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau  – NVSC), perduoda informaciją apie savo turėtus kontaktus ir nuolat bendradarbiauja 

gydymo metu, vykdo šeimos gydytojo nurodymus, apie savo sveikatos būklės pokyčius ne rečiau kaip kas 

3 dienas informuoja vadovą telefonu ar elektroniniu paštu. 

 19. Įstaigos darbuotojui, sužinojus apie kolegos, ar vadovui iš paties darbuotojo gavus informacijos 

apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoja NVSC Klaipėdos skyrių 

telefonu. 

 20. Visi darbuotojai, turėję sąlytį, izoliuojami ir privalo laikytis saviizoliacijos taisyklių 14 dienų, 

jeigu sprendimai nenumato kitaip. 

 21. Darbuotojui, sužinojus, kad jis turėjo sąlytį su asmeniu, kuris galimai serga COVID-19 ar 

asmeniu, kuris turi būti saviizoliacijoje, su asmeniu, kuris serga COVID-19, nedelsiant saviizoliuojasi ir 

informuoja įstaigos direktorių tel. (8 46) 49 49 62, 38 35 70, skambinant vadovui tiesiogiai bet kuriuo paros 

metu, kai tik buvo sužinotas galimas kontaktas. 
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 22. Konsultacijai dėl sveikatos būklės galima kreiptis į NVSC tel. +370 618 79984, +370 616 94562 

(visą parą), į karštąją liniją tel. 1808, šeimos gydytoją. 

 23. Asmuo į darbą gali grįžti tik būdamas sveikas. 

 24. Visų darbuotojų, turėjusių kontaktą, nušalinimą nuo darbo ir saviizoliacijos užtikrinimą vykdo 

įstaigos direktorius, jam nesant direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar direktoriaus pavaduotojas. 

 25. Įstaigos direktorius (jam nesant direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar direktoriaus 

pavaduotojas) apie atvejus ir būklę įstaigoje nedelsiant telefonu informuoja NVSC Klaipėdos skyrių, 

Savivaldybės administraciją, savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrių, Savivaldybės 

ekstremalių  situacijų centrą. Esant direktoriaus COVID-19 atvejui, vadovas nedelsiant informuoja Merą. 

 

V SKYRIUS 

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOS SĄLYGOS 

 

 26. 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. 

              27. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymui lauke. Jei lauke organizuojamas renginys 

kelioms grupėms, tarp dalyvių išlaikomas 2 metrų atstumas.  

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

vaikams auklėtojų padėjėjos paima griežtai pagal nustatytą grafiką. 

 29. 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). 

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

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

 31. 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. 

              32. Užtikrinamas vaikus atlydinčių asmenų ir vaikų sveikatos būklės stebėjimas. Sudaromos 

sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą.  

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

erdvėse, grupės renginiuose, kurie vyksta uždarose erdvėse, 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.                 

 34. 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. 

 35. Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną gali dirbti tik 

vienoje grupėje. 

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

vaikais. 

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

neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas (iki 15 min.) ir išlaikomas saugus 2 m atstumas.  

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PATALPŲ DEZINFEKCIJA ĮTARUS AR PATVIRTINUS DARBUOTOJUI  

COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJĄ) 
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 38. Esant patvirtintam ar įtariamam COVID-19 atvejui, patalpų dezinfekcijai užsakomos paslaugos 

dezinfekcinių paslaugų atlikimui. Organizuoja direktoriaus pavaduotojas. 

 39. Patalpos nedelsiant vėdinamos ne mažiau kaip 1 valandą. 

 40. Patalpos ir paviršiai valomi neutraliu virusus veikiančiu biocidu IZODEZON arba spiritinėmis 

dezinfekcijos priemonėmis: 70 proc. etanoliu arba 50 proc. izopropanoliu. 

 41. Tualetas valomas virusą veikiančiu  biocidu arba 70 proc. etanoliu. 

 42. Valymo darbų vykdytojas turi dėvėti šias asmenines apsaugos priemones (AAP): medicininę 

kaukę, uniformą ir vienkartinę plastikinę prijuostę, pirštines. 

 43. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 44. Darbuotojai privalo domėtis informacija apie COVID-19, kuri skelbiama 

https://sam.lrv.lt/naujienos/koronavirusas ir vadovautis LR sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis  

rekomendacijomis. 

 45. Taisyklės taikomos karantino laikotarpiu paskelbto dėl COVID-19 ir/ ar, esant poreikiui, nuo 

atskiro  direktoriaus įsakymo paskelbimo. 

 46. Taisyklės gali būti papildomos ar pakeistos pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimams. 

 47. Visais atvejais dėl taisyklių taikymo pabaigos priimamas direktoriaus įsakymas. 

 

______________________ 
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