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            KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ COVID-19 LIGOS   

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ 

  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ (toliau – Įstaiga) Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planu (toliau – Planas) ugdymo procesas Įstaigoje 

organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.   

2. Įstaigoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami Įstaigos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.  

3. Kiekvienos grupės vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę. 

4. Kiekvienos grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta kontakto su kitų grupių 

vaikais. 

5. Vaikai neturi kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais. 

6. Asmenys, atlydintys vaikus į Įstaigą ar pasiimantys vaikus iš jos, darbuotojai, 

vykdantys vaikų priėmimą į Įstaigą ar išlydėjimą iš jos, uždarose erdvėse, dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 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 Įstaigos 

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. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į grupes neįleidžiami.  

8. Tėvų (globėjų, rūpintojų) vaikščiojimas po įstaigos patalpas ribojamas. 

9. Jei tėvams (globėjams, rūpintojams) ar tretiesiems asmenims yra būtinybė susitikti su 

Įstaigos administracija, specialistais ar kitais pedagogais, jie susitikimo datą, laiką suderina su 

raštinės administratoriumi arba direktoriaus pavaduotoju ugdymui bendruoju įstaigos ar 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui telefonu arba elektroniniu paštu. 

10. Visi asmenys Įstaigos bendrose patalpose, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose ar pan.), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalomai dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).  

11. Visi Įstaigos darbuotojai aprūpinami apsauginiais veido skydeliais arba kaukėmis 

arba kitomis priemonėmis. 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 Įstaigos 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.  

12. Į Įstaigą patenkama per šešis įėjimus. Įstaigos darbuotojai į Įstaigą patenka per 

Centrinį įėjimą arba per grupėms skirtus įėjimus.  



13. Vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams prie įėjimų į Įstaigą 

skelbiama informacija:  

13.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.);  

13.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;  

13.3. draudimą į Įstaigą atvykti asmenims (vaikams, darbuotojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), tretiesiems asmenims), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar 

kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  

14. Darbuotojams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) Įstaigos internetinėje 

svetainėje skelbiama informacija ir algoritmai, kaip elgtis Covid-19 metu. 

15. Įstaigoje leidžiama dirbti darbuotojams, neturintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).   

16. Nuolat stebima vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė:  

16.1. kiekvieną rytą vaikus priimantis pedagogas vertina visų vaikų sveikatos būklę 

pasinaudodamas įvairias būdais –  sveikatos būklės požymių vertinimas stebint ir/arba matuojant 

temperatūrą bekontakčiu termometru;  

16.2. darbuotojams, vaikus atlydintiems asmenims sudaromos sąlygos, jei yra poreikis, 

atvykus į Įstaigą matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiais termometrais, kurie laikomi grupėse 

ir specialisto kabinete; 

16.3. vaikas, kuriam rytinio sveikatos būklės patikrinimo metu pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų 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“ 80 punkte, dalyvauti Įstaigos ugdymo procese nepriimamas; 

16.4. vaikas, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų 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“ 80 punkte, 

nedelsiant izoliuojamas visuomenės sveikatos specialisto kabinete, apie tai informuojami jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai).  

16.5. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti Įstaigos patalpas. Darbuotojui 

rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

16.6. jeigu Įstaiga iš darbuotojo ar vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar vaikui (jo artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) 

vykdoma veikla pagal NVSC parengtus algoritmus kaip elgtis COVID-19 metu. 

17. Draudžiama į Įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu.  

18. Įstaigos patalpose sudarytos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Gerai matomoje ir 

vaikams nepasiekiamoje vietoje prie visų įėjimų į Įstaigą pakabinti dozatoriai su rankų 

dezinfekcijai skirtomis priemonėmis. Viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.  

19. Grupių ir kitos patalpos sistemingai vėdinamos. Jos išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir vėdinamos pagal vėdinimo grafiką, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 



20. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, durų rėmus, stalų paviršius, kėdžių 

atramas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius ir kt.) valo valytojas paviršiams valyti skirtu valikliu 

ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas Įstaigoje atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu  

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200

327%20(1).pdf 

II SKYRIUS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

  

21. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių 

izoliacijos principo. 

22. Draudžiamas dalijimasis ugdymo priemonėmis tarp grupių. 

23. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo 

švietimo mokytojai tą pačią dieną dirba tik su vienos grupės vaikais. 

24. Organizuojant veiklą bendrose patalpose (muzikos salės, dailės kambarėlis ir pan.), 

po kiekvienos grupės veiklos jos išvėdinamos ir išvalomos. Pedagogai kasdien dezinfekuoja 

ugdymo procese panaudotas priemones ir kitą inventorių, nuvalo liečiamus paviršius (stalas, kėdė, 

spintelė ar pan.) 

25. Švietimo pagalbos specialistas (logopedas) tą pačią dieną  dirba su kelių grupių 

vaikais. Po vienos grupės vaikų užsiėmimų daroma ne mažesnė nei 20 min. pertrauka, patalpos 

vėdinamos, logopedas dezinfekuoja naudotas ugdymo(si) priemones ir inventorių, nuvalo stalų, 

kėdžių, rankenų paviršius. 

26. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo procesą organizuoti lauke.   

27. Bendri renginiai Įstaigos teritorijoje/ lauke neorganizuojami. 

28. Švietimo pagalbos specialisto (logopedo) konsultacijos tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teikiamos individualiai nuotoliniu būdu.  

 

III SKYRIUS   

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

  

29. Vaikų maitinimas organizuojamas grupėse maksimaliai laikantis higienos ir saugumo 

principų.  

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

30. Už vaikų, atvykstančių į Įstaigą, sveikatos būklę atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai).  

31. Jei Įstaigos darbuotojui ar vaikui yra nustatoma COVID-19 liga, Įstaigos vaikams 

ugdymas toliau tęsiamas vadovaujantis atskirais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir/ar Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos sprendimais.  

32. Įstaigos Planas keičiamas pasikeitus teisės aktams.  

33. Su Įstaigos Planu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Vaikų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) su Planu supažindina grupių mokytojai.   

34. Įstaigos Planas skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje.        

________________________________________ 

  

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf
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