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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Siauliq r. Kur5enq lop5elio-darLelio (toliau - Lop5elio-darZelio) Valstybes lygio
ekstremalios situacijos metu del COVID-19 ikimokyklinio i prieSmokyklinio ugdymo organizavimo
tvarkos apra5as (toliau * Apra5as) nustato ugdymo organizavimo b[dus, kriterijus, funkcijas,
atsakomvbes. instrukcii as.

1. Sis ApraSas parengtas, vadovaujantis:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybes lygio ekstremalios

situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. birZelio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 ,,Del
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo organizavimo b0tinq s4lygq", Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro-valstybes lygio ekstremalios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020
m. birZelio 16 d. -sprendimo Nr. V-1487 ,,Del ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
organizavimo bUtinq sqlygq" pakeitimo 2020 rugpj0dio 17 d. sprendimu Nr. V-1840.

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis sveikatos
prieZifiros istaigq patalpq ir ne sveikatos prieZiDros patalpq dezinfekcijai (kai galimas uZter5imas
SARS-COV-2 virusu).

1.3. Siauliq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro rekomendacijomis,
parengtomi s remianti s Pasauli o svei kato s or ganizacijo s informac ij a.

2. Apra5u vadovaujasi visi LopSelio-darZelio bendruomenes nariai.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGAI{IZAVIMAS LOPSELYJE-DARZELYJE

3. Salia iejimo i Lop5elf-darLeliir patalpas, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, sudarytos
galimybes rankq dezinfekcijai (gerai matomoje. bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos i
padetos rankq dezinfekcij ai skirtos priemones).

4. Prie iejimo i LopSeli-darLeli pateikta informacija:
4.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo deveti nosi ir bum4 dengiandias priemones

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
4.2. apre asmens higienos laikymosi bfltinybg (rankq higienq, kosejimo, diaudejimo etiketq

ir kt.);
4.3. apie saugaus atstumo laikym4si;
4.4. apie draudimq ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasirei5kia karSdiavimas (37.3 C ir

daugiau). kurie turi flmiq virSutinirl kvepavimo takq ligq poZym:r4 (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs
kvepavimas ir pan.).

5. Darbuotojai, vykdantys vaikq priemim4 i Lop5eli-darLeli privalo deveti nosi ir burn4
dengiandias apsaugos priemones.

6. Vertinama (matuojama bekontakdiu termometru) visq priimamq i Lop5eli-darLeli vaikq
ir juos lydindiq asmenq sveikatos bfrkle. Vaikai, kuriems pasireiSkia karidiavimas (37,3 'C ir daugiau)
ar kurie turi lmirt vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq, r.rmiq Zarnyno intbkcijq ir kitq uZkrediamqjq



ligq poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejqs kvepavimas, viduriavimas, vdmima-<. :t::rai ir pan.)
nepriimami dalyvauti grupes veikloje.

7. Vaikams ir ji lydintiems suaugusiems temperatlr4 matuoja ir stebi sveikatos : *..-e gmpes

darbuotojas (mokytojas, aukletojo padejejas) arba sveikatos prieZilros specialistas.
8. Nuo 8.00 val. ateinantiems ,.Ziogeliq" grup€s (Daugeliq g.74) ugdytiniams te:::emtDra

matuoja dietistas.
9. Vaikai ir juos lydintys asmenys i grupes fleidZiami tik per savo grupiq atskiru-r ..-.:-*s

.,Ziogeliq" grupes (Daugeliq g. 74) vaikai ir juos lydintys asmenys i g*pg eina per pagrindim -;'.::..
10. Lop5elyje-darZelyje (Liepq al. 3) vaikai ir juos lydintys asmenys i grupes ileid2ia::--- :.::

pagrindini iejim4, reguliuojant fejimo ir i5ejimo srautus. Srautus reguliuoja pasitinkant:s '.:

temperatdr4 matuoj antis darbuotoj as.

1 1. Ugdymo organizavimas:
1 1.1. Maksimaliai i5naudojamos galimybes ugdymo organizavimui lauke (i5vykos i puSr nr,.

edukacindse erdvese kieme, veikla grupes aikSteleje ir kt.);
11.2. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupems. tarp dalyviq turi blti i5laikomas

1 m. atstumas:
1 1.3. Renginiai, veiklos Lop5elio-darZelio viduje organizuojami vienos grupes vaikams:
11.4. Vaikai nuolatos lanko t4 padi4 grupg.
1 1.5. Mokyojai, dirbantys grupese. t4 padi4 dien4 dirba tik vienoje grupeje.
11.6. Darbuotojai, ikuriq pareigas neieina tiesioginis darbas su vaikais, neturi su 5

kontakto.
I 1.7. Vaikai maitinami grupes patalpose.
1 1.8. Logopedas veda individualias arba tik tos padios grupes vaikams logopedines pratybas.

konsultacijas;
11.9. Fizinio.ugdymo, menines veiklos uZsiemimai organizuojami sporto ir aktq salese

vienos grupes vaikams;
11.10. Tarp grupiq pasikeitimo saldse daroma 10 min. pertrauka (patalpos vddinamos.

valomos dregnu bfidu, patalpos iki ateis kita vaikq grupe);
I 1 .1 1. Vaikq, lankandiq prailgint4 grupg, s4ra5ai sudaromi iki rugsejo 15 d. ir lanko tie patl's

vaikai t4 padi4 grupq,
11.12. Lop5elio-darLeho (Daugeliq 9.74) vaikq, nemiegandiq pietq miego, s4ra5ai sudaromi

iki rugsejo 15 d.:
11.13. Nemiegandiq vaikq grupes darbuotojas nuolat tuos padius vaikus nuveda isporto

salg, kur juos pasitinka neformaliojo ugdymo mokytojas;
I1.14. Nemiegandiq vaikq uZimtumas gali b[ti organizuojamas lauke, spofio saldje, akt,r

saleje;
I 1 . 15. Grupes patalpos vedinamos, ne maZiau, kaip du kartus per dien4;
11.16. Vaikai ir grupiq darbuotojai plauna rankas Siltu vandeniu naudodami skyst4 muil4

visose grupese.
12. Ugdymo paslaugq teikimo vietoje dirbta tik darbuotojai, neturintys [miq virSutinir+

kvepavimo takq infekcijq, Dmiq Lamyno infekcijq ir kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz..
karSdiavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas, viduriavimas, vdmimas ir pan.). Darbuotojai
nuolat stebi savo sveikat4:

12.1. Darbuotojai, turintys umiq virSutiniq kvepavimo takq ligq, umiq Larnyno infekcijq ir
kt. susirgimq poZymiq (pvr., kar5diavimas, sloga, kosulys, diaudulys, pasunkejgs kvdpavimas.
viduriavimas, vdmimas ir pan.), i darb4 nevykst4;

12.2. Darbuotojams i5kart atvykus i darbq sudaromos s4lygos matuotis klrno temperathr4
(matuoj ama bekontakdiu termometru) ;

12.3. Darbuotojai, kuriems pasirei5kia vir5utiniq kvepavimo takq ligq, Dmiq Zarnyno
infekcijq ir kt. susirgimq poZymiai (karSdiavimas (37,3 "C ir daugiau), sloga, kosulys, diaudulys.
pasunkejgs kvepavimas, viduriavimas, vdmimas ir pan.), nedelsiant nuSalinami nuo darbo, jiems



rekomenduojama konsultuotis Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo Seimos
gydytoju konsultacijai nuotoliniu budu;

12.4. Administracija, i5 paties darbuotojo, gavusi informacij4 apie jam nustatyt4 COVID-19
lig4 (koronaviruso infekcijq). apie tai informuoja Nacionalini visuomenes sveikatos centr4 prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant s4lyti
turejusius asmenis ir jiems taiko 14 dienq izoliacij1'"

12.5. DraudZiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
i Sskyrus darbuotoj us, dirbandius nuotoliniu bDdu;

13. Ugdymo paslaugq teikimo vietoje sudarytos tinkamos s4lygos darbuotojq ir vaikq rankq
higienai (praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo. prie praustuviq patiekiama skysto muilo).

14. KarSdiuojantis vaikas ar darbuotojas izoliuojamas dietisto kabinete (Daugeliq g.74) ir
laisvoje patalpoje esandioje Salia sales (Liepq al. 3). Po karsdiuojandiq asmeml iSvykimo, patalpos
i5valomos ir dezinfekuojamos.

15. Nustadius COVID-l9 istaigoje, kontaktq s4ra54 sudaro direktoriaus pavaduotojai
ugdymui.

16. Tevai informuoja grupes mokytoj4 del izoliuojamq vaikq. Mokyojai informuoja
LopSelio-d arLelio vadovus.

III SKYRIUS
DARBUOTOJV ASMENS APSAUGINIU PRIEMONIU NAUDOJIMAS ISTAIGOJE

17. Darbuotojai, vykdantys vaikq priemim4 i Lop5eli-darLeli, privalo deveti nosi ir burn4
dengiandias apsaugos priemones (vienkartines kaukes, respiratorius, skydelius):

17.1. Kaukes devejimas - prie5 uZsidedant kaukg nusiplauti rankas su muilu ir vandeniu arba
dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysdiu. Kaukg uZsideti laikant jE uZ raSteliq. Kauke turi dengti
nosi ir burnE bei turi btti prigludusi prie veido. Kaukg nuimti laikant j4 uZ rai5teliq, neliediant padios
kaukes. I5metus kaukg tr uLdarq SiukSliadeZg reikia nusiplauti arba dezinfekuoti rankas. Vienkartine
kauke naudojama ne ilgiau kaip 4 valandas.

17.2. Respiratoriaus devejimas - prie5 uZsidedant respiratoriq nusiplauti rankas su muilu ir
vandeniu arba dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysdiu. Respiratoriq uZsideti laikant ji uZ raSteliq.
Respiratorius turi dengti nosi ir bum4 bei turi blti prigludgs prie veido. Respiratoriq nuimti laikant ji
uZ raiSteliq, neliediant respiratoriaus. I5metus respiratoriq iuZdar4 Siuk5liadeZg reikia nusiplauti arba
dezinfekuoti rankas. Respiratorius naudojama ne ilgiau kaip 8 valandas. Daugkarlinius respiratorius
b[tina dezinfekuoti.

18. Kai yra galimybe nusiplauti ir dezint-ekuoti rankas vienkartiniq pir5tiniq devejimas nera
b[tinas.

19. Dirbant lauke. vienam darbuotojui patalpoje, apsaugines priemones deveti nera
privaloma.

20. DraudLiama kontaktuoti su kitu darbuotoju, i5skyrus atvejus, kai to reikalauja darbo
pobUdis, tadiau privaloma i3laikl'ti ne maZiau, kaip 2 metry saugq atstum? tarp savgs ir kito asmens
arba ne maLiau. kaip 1 m. atstumo naudojant kaukes ar kitas burn4, nosi dengiandias apsaugos
priemones.

IV SKYRIUS
APLINKOS VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONTV NAUDOJIMAS ISTAIGOJE

21. Visas aplinkos valymo ir dezinfekcijos priemones laikomos vaikams nepasiekiamoje
vietoje, naudojamos tik vaikams nesant patalpoje.

22. Patalpt4 valymas atliekamas pagal Geros higienos programos reikalavimus.
23. Dalnai liediami pavirSiai (pavyzdLiui durq rankenos, kedes ir porankiai, stalvirsiai,

Sviesos jungikliai, tureklai, vandens diaupai ir kt.) valomi kaip imanoma daZniau (maZiausiai kart4
per dien4 ir. jei imanoma, daZniau).



24. Aplinkos valymui ir dezinfekcijai naudojamas dezinfektantas Chloriner -64 (0.02%
koncentracijos tirpalu (1 tablete I 9,5-121vandens ).

25. Pavir5ius, kuriuos gali sugadinti dezinfektantas Chlorinex -60. reikia valyi
dezinfektantu Bacticid, prieS tai pavir5ius nuvalius neutraliu plovikliu.

26. Tualetq, vonios kriaukliq ir sanitariniq mazgq valymas atliekamas atsar,eiai siekiant
i5vengti purslq. Dezinfekcija atliekama po iprasto valymo, naudojant 0,02 proc. dezini-ektant4

Chlorinex -60 (1 tablete 19,5-12l vandens).
2T.Yisitekstiles gaminiai. pav." rank5luosdiai. patalyne, darbuotojq chalatai ir kt. skalbiami

Siauliq skalbykloje pagal paslaugq sutarti.
28. Naudojami vienkartiniai valymo reikmenys, pvz.. vienkartiniai rank5luosdiai. Jei

vienkartiniq valymo reikmenq ndra, valymo reikmenys (Sluoste, kempine ir kt. valymo priemones
plauti karStu vandeniu su Fairy tirpalu. Dezintbkuoti dezinfektantu Chlorinex -60 Jei nei I'ieno iir-r

i5 tirpalq nera, valymo reikmenys i5metami ir pakartotinai nenaudojami.
29.Yalymas atliekamas naudojant tinkamas asmens apsaugos priemones (AAP). Laikomasi

tinkamo AAP uZsidejimo ir nusiemimo rekomendactjq.
30. Vienkarlines AAP po panaudojimo iSmetamos kaip uZter5tos atliekos, daugkartinio

naudojimo AAP turi b[ti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz.,

70%o koncentracijos etanoli). Kai naudojami kiti cheminiai produktai. reikia vadovautis gamintojo
rekomendacij omi s (tinkamas paruo5imas, naudoj imas).

31. Atliekant valymo darbus patalpose, galimai uZter5tose naujuoju koronavirusu 2[ ,.
nCoV, naudojamos Sios AAP:

31.1. Daleles filtruojantys FFP2 arba FFP3 respiratoriai:
31.2. Akiniai arba veido skydeliai;
3 I .3. Vienkartiniai, ilgarankoviai, skysdiams nepralaidus chalatai;
3 1.4. Buitines oir5tines.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Sis Apra5as perZi[rimas ir atnaujinamas esant poreikiui arba pasikeitus teises aktams.

kurie reglamentuoja Sios srities teisinius santykius.
33. Sis Apra5as yra privalomas visai Lop5elio-darLelio bendruomenei:
33.1. Darbuotojai su Siuo Apra5u bei jo pakeitimais yra supaZindinami pasira5l'tinai ir

isipareigoja jo laikyis.
33.2. Ugdytiniq tevai (globejai) su Siuo Apra5u supaZindinami individualiai arba

elektroninemis priemondmis ir isipareigoja jo laikytis.
34. Sio Apra5o paZeidimai gali b[ti laikomi darbo pareigq paZeidimais. uZ kuriuos gali I -

taikoma atsakomybd, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.


