
                   

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ 

PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI  TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui 

tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato COVID-19 valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui 

tvarką  lopšelyje-darželyje „Berželis“ (toliau – Lopšelyje-darželyje). 

2. Vadovaujantis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonėmis vaikų 

priežiūros organizavimui įstaigose, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –  

Valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d.   

sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“, 

parengtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui 

tvarkos aprašas. 

 

                  II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ, JŲPRIEŽIŪROS IR MAITINIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

3. Lopšelio – darželio direktorius: 

3.1. užtikrina, kad vaikų priežiūros paslaugos būtų organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 

asmenų grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje 

grupėje, vaikai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla 

būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose 

teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke; 

3.2. užtikrina, kad vienam vaikui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne 

mažesnis kaip 4 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės); 

3.3. pasirūpina, kad prie įėjimo į Lopšelį-darželį būtų pateikiama informacija: 

3.3.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

3.3.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.). 

3.4. užtikrina, kad darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones; 

3.5. turi lankančių Lopšelį-darželį vaikų sąrašus su visa reikalinga apie vaiką informacija; 

3.6. turi perkeltų darbuotojų iš kitų Lopšelių-darželių įsakymus, jų darbo grafikus, profilaktinio 

sveikatos pasitikrinimo knygeles arba jų kopijas; 

3.7. turi tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų patvirtinimus raštu, kad vaikas (-ai) neserga lėtinėmis 

ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos 
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apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, 

sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483), kad vaikas (-ai) negyvena kartu su asmenimis, 

priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis 

ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei 

liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis 

diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo 

organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po 

autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia 

chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, 

kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, 

nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės 

ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas); 

3.8. organizuoja vaikų maitinimą pagal dienos valgiaraštį, vaikų maitinimų skaičių; 

3.9. pasirūpina, kad tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei; 

3.10. jeigu iš paties darbuotojo gavo informaciją apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir 

jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

4. Lopšelio-darželio pedagogas arba asmuo laikinai vykdantis šias pedagogo funkcijas: 

4.1. veda vaikų lankomumo apskaitą; 

4.2. užtikrina, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos patalpose ar lauke kelioms vaikų 

grupėms; 

4.3. užtikrina, kad visos dezinfekavimo priemonės, esančios grupių, rūbinėlių ar kitose patalpose, 

būtų vaikams nepasiekiamoje vietoje; 

4.4. žino apie vaiko sveikatos būklę (alergija maisto produktams ir pan.), vaiko maitinimų 

skaičių; 

4.5. turi grupės  vaikų tėvų (teisėtų vaiko atstovų) adresus ir telefono numerius; 

4.6. stebi vaiko sveikatos būklę visą vaiko buvimo Lopšelyje-darželyje metu, pasireiškus vaiko 

susirgimo požymiui, nedelsiant informuoja visuomenės sveikatos specialistą, vaiko tėvus, įtėvius, 

globėjus ar rūpintojus; 

4.7.  vykdant vaikų priėmimą į Lopšelį-darželį, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones; 

4.8. užtikrina, kad vaikų grupės patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams. 

5. Auklėtojo padėjėjas: 

5.1. užtikrina, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi vaikai, būtų 

dezinfekuojami ne mažiau nei vieną kartą per dieną; 

5.2. vėdina patalpas ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (skersvėjiniu būdu – nesant vaikams 

grupėje); 

5.3. valo, dezinfekuoja durų rankenas, vaikų spintelių rankenėles po kiekvieno vaiko atvedimo į 

grupę. 

6. Ūkvedys: 

6.1. užtikrina, kad įėjus į Lopšelį-darželį būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

6.2. pasirūpina reikiamu kiekiu dezinfekavimo ir apsaugos priemonių, jas išduoda darbuotojams; 

6.3. užtikrina, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). 
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7. Mitybos specialistas: 

7.1. rengia valgiaraštį adaptuotą vaikų maitinimo organizavimui COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) laikotarpiu; 

7.2. parengia kiekvienos dienos valgiaraštį; 

7.3. vykdo maisto produktų užsakymą. 

8. Visuomenės sveikatos specialistas: 

8.1. vertina visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikams, kuriems pasireiškia 

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

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas, bėrimai ir pan.) nepriimami dalyvauti grupės veikloje; 

8.2.  turi lankančių Lopšelį-darželį karantino metu vaikų tėvų (teisėtų vaiko atstovų) adresus ir 

telefono numerius; 

8.3. pasirūpina, kad pirmosios pagalbos rinkinys reikiama komplektacija būtų saugomas bet 

kuriuo metu vaikus prižiūrinčiam darbuotojui prieinamoje vietoje; 

8.4. pildo reikiamą dokumentaciją pirmosios pagalbos suteikimo, nelaimingo atsitikimo atveju; 

8.5. matuoja ir fiksuoja darbuotojų kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą; 

8.6. vykdo kitų, visuomenės sveikatos biuro parengtų, rekomendacijų karantino metu priežiūrą 

įstaigoje. 

9. Virėjas: 

9.1. priima atvežtus maisto produktus prie laukinių durų, dėvėdamas veido kaukę, pirštines, 

laikydamasis atstumo; 

9.2. priėmęs maisto produktus, nuplauna arba juos nuvalo; 

9.3. maisto patiekalų gamybos metu laikosi darbo ir asmens higienos reikalavimų; 

9.4. išduoda iš virtuvės maisto patiekalus, mūvėdamas pirštines ir užsidėjęs veido kaukę. 

10.  Valytojas: 

10.1. valo ir dezinfekuoja keletą kartų per dieną: 

10.1.1. kriaukles ir kitus sanitarinius mazgus, kuriais naudojasi darbuotojai; 

10.1.2.  laukinių ir kitų vidaus patalpų durų rankenas ir kitus liečiamus paviršius; 

10.1.3. bendrojo naudojimo patalpas (laiptines, koridorius). 

                     

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Lopšelyje-darželyje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, 

ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). 

12. Visuomenės sveikatos specialistas pasirašytinai informuoja darbuotojus: 

12.1. nevykti į darbą ir informuoti direktorių ir visuomenės sveikatos specialistą, jei turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

12.2. informavęs direktorių, visuomenės sveikatos specialistą, nedelsiant nusišalinti nuo darbo, 

jei pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai 

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

vėmimas ir pan.), Esant reikalui, kreiptis karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

12.3. nevykti į darbą ir informuoti Lopšelio-darželio direktorių, visuomenės sveikatos specialistą, 

jei turėjo kontaktą su COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) turinčiu asmeniu bei taikyti 14 dienų 

saviizoliaciją. 
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13. Visi Lopšelio-darželio darbuotojai, dirbantys karantino metu, laikosi savo pareigybės 

aprašymo, kitų Lopšelio-darželio norminių dokumentų. 

14.  Lopšelio-darželio darbuotojai, dirbdami karantino metu, dėvi apsaugos priemones, laikosi 

vienas nuo kito nustatyto atstumo. 

15. Lopšelio-darželio darbuotojai panaudotas apsaugos priemones sudeda į vienkartinį maišelį, jį 

užriša ir išmeta į šiukšlių maišą, kuris darbo dienos pabaigoje išnešamas į konteinerį. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Aprašas yra neatsiejama Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių dalis. 

17. Aprašo kontrolę vykdo Lopšelio-darželio „Berželis“ direktorius. 

18. Šis Aprašas galioja COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) karantino laikotarpiu. Gali būti 

papildomas ar keičiamas pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

reglamentuojantiems teisiniams dokumentams. 

 

_________________ 


