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VAIKŲ UGDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA 

KARANTINO LAIKOTARPIU NUO BIRŽELIO 1 D. 

KAUNO LOPŠELYJE - DARŽELYJE „ŠILELIS“ 

1. Vaikus į Įstaigą atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai). 

2. Į Įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių 

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

3. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo: 

3.1.dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones); 

3.2. įėję į Įstaigos tambūrą dezinfekuoti rankas. 

4. Įstaigos darbo laikas  nuo 7.30 iki 18.00 val. 

5. Tėvai vaikus į Įstaigą atveda iki  9.00 val. ir pasiima iki 18.00 val. 

6. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja  grupės 

mokytoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją. 

7. Kiekvieną dieną vaiką atvedus ir pasiimant iš Įstaigos mokytoja ar visuomenės sveikatos 

specialistas matuoja kūno temperatūrą, teiraujasi apie vaiko sveikatos būklę. Vaikai, kuriems 

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

požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, dalyvauti ugdymo 

veikloje nepriimami. 

8. Vaikui sunegalavus, grupės mokytoja atveda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto 

kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami 

vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos specialisto kabinete. 

9. Karantino laikotarpiu laikomasi maksimalaus grupių izoliacijos principo: ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje 

grupėje, o vaikai nuolatos  lanko tą pačią grupę, kad būtų išvengta skirtingas grupes 

lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke. 

10. Įstaigoje neorganizuojamas bendrų veiklų ugdymas kelioms vaikų grupėms. Po kiekvienos 

grupės bendrų patalpų panaudojimo (kūno kultūros, muzikos salė) jos išvėdinamos ir 

išvalomos. 

11. Kontakto su vaikais neturi darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais. 



12. Griežtai draudžiama neštis iš namų žaislus, maistą ar kt. daiktus (išskyrus vandens gertuves, 

vienkartines servetėles ir pan. pobūdžio individualios higienos priemones). 

13. Lankančio įstaigą vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) (toliau - tėvai) už lopšelį-darželį moka 

įprastine tvarka. Tėvai, kurie neveda vaikų už darželį nemoka, tėvų prašymai nereikalingi. 

14. Švietimo pagalbos specialisto (logopedo) konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar 

vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

15. Vaikai į lauką vedami atskiromis grupėmis jiems priskirtu laiku. 

16.  Esant palankioms oro sąlygoms, vaikai paimami iš Įstaigos lauko teritorijos, kitu atveju - 

prieš tai susisiekus su grupės mokytoja ar mokytojos padėjėja, kuri vaiką palydės. 

Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ darbuotojai privalo: 

17. Kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą. 

18. Dirbti gali tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų 

ligų požymių. 

19. Darbuotojams, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų ligų 

požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jiems 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

20. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

21. Vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

22. Mokytojų padėjėjoms maistą ateiti pasiimti nurodytu laiku nekontaktuojant su kitomis 

grupėmis ir dėvėti išduotas apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir kitas 

priemones). 

23. Būtinai nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas prieš einant atsiimti maisto ir prieš porcijuojant 

maistą grupėje. 

24. Pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo darbo. 

  

 

Pastaba: kai kurie nurodyti punktai gali keistis, atsižvelgiant į realią kiekvienos dienos 

situaciją ir aplinkybes. 

 


