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Patalpose esančios rozetės, jei jos yra lengvai pasiekiamos vaikams, turi būti
uždengtos.
Langai, kurie yra varstomi, privalo turėti ribotuvus arba kitas apsaugos
priemones tam, kad vaikas negalėtų jų atidaryti.
Visi baldai, kurie skiriami vaikui, turi būti nesuplyšę, nesulūžę ir atitikti vaiko
ūgį, amžių.
Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba
kontrastinga spalva. Grindų danga turi būti neslidi, lengvai valoma drėgnu
būdu.
Laiptai ir laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrinta vaikų
sauga.
Draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, o laiptų pakopos negali būti
siaurėjančios. Laiptų turėklai turi būti vertikalaus dalijimo, o bekliūtis tarpas
turi būti ne didesnis nei 0,1 m.
Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, temperatūra turi būti
ne aukštesnė nei 42 ℃. Ugdymo patalpose esantys šildymo prietaisai, turintys
aštrias briaunas, turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitomis
priemonėmis.
Triukšmas ugdymo patalpose ir aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų lygių.
Patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programa, turi nebūti graužikų ir nariuotakojų.
Grupių žaidimų, miegamojo/ poilsio patalpose/ erdvėse, apšviečiamose
tiesioginiais saulės spinduliais, turi būti įrengtos apsaugos nuo saulės
priemonės (užuolaidos, žaliuzės, roletai ar kt.).
Tualetų-prausyklų valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas
atskirai nuo kitų grupės patalpų valymo inventoriaus tam skirtoje vietoje.
Visos vaikui priemonės turi būti ženklinamos tuo pačiu ženklu ar numeriu:
rankšluosčiai ar rankšluostinė, lova ar čiužinys, patalynė, naktipuodžiai.
Vieno vaiko naudotas priemones draudžiama perduoti kitam.
Patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus
defektai, galintys turėti neigiamos įtakos vaikų sveikatai ir saugumui šalinami
nedelsiant. Ant patalpų sienų, lubų neturi būti matomų pelėsių.
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Vaikų žaidimų aikštelių įranga turi būti sertifikuota, saugi naudoti, įrenginiai
be jokių klibančių detalių.
Turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių
stacionariais arba kilnojamais įrenginiais, želdiniais, sudarančiais šešėlį.
Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar
atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat
esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti
askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių.
Smėlio dėžės, kai jos nenaudojamos privalo būti uždengiamos.
Draudžiama teritorijoje auginti nuodingus augalus.
Žolė esanti teritorijoje turi būti nušienauta.
VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ SVEIKATA
Vaiko sveikata turi būti patikrinama prieš pradedant lankyti darželį, o
po to ir kiekvienais metais. Draudžiama vesti vaiką į darželį, jei pasireiškė
kosulys, vaikas dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, karščiuoja, turi
nežinomos kilmės bėrimo elementų, turi utėlių ar glindų.
Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai
(globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui kviečiama greitoji medicinos
pagalba. Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas,
kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie nuolat kontaktuoja su vaikais, turi
tikrintis sveikatą kasmet ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, turi turėti žinių
pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių. Esant paskelbtai valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu švietimo įstaigų darbuotojai,
turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar)
atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir
periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.
Sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo
užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina
pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus,
patvirtinančius šias aplinkybes.

Ikimokyklinio ugdymo veikla turi būti vykdoma pagal Lietuvos
higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus.
Reikalavimus vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms nustato Lietuvos
higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
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