PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“
direktoriaus 2020 m. gegužės 1 d.
įsakymu Nr. V-76

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE
GRUPĖSE NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „TUKAS“

1. Vaikai į Kauno lopšelį-darželį „Tukas“ (toliau – Darželis) priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių,
globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai deklaraciją (1 priedas).
2. Vaikus į Darželį atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai).
3. Į Darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
4. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:
• dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
• įėję į Darželį dezinfekuoti rankas;
• atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Darželio vadovo paskirto darbuotojo klausimus
apie vaikų, šeimos narių sveikatos būklę;
5. Tėvai vaikus į Darželį atveda iki 9.00 val. ir pasiima iki lankomos grupės darbo dienos pabaigos.
6. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja Darželio lankomos grupės
auklėtoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją;
7. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia visuomenės sveikatos specialistas ar Darželio vadovo
paskirtas darbuotojas.
8. Tėvams į grupes eiti draudžiama.
9. Kiekvieną dieną atvedus vaiką į Darželį visuomenės sveikatos specialistas ar Darželio vadovo
paskirtas darbuotojas matuoja kūno temperatūrą ir paklausia vaiką atvedusių Tėvų ar vaikas, kiti kartu
gyvenantys šeimos nariai neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir
kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
viduriavimas, vėmimas ir pan.). Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi
informacija pažymima sveikatos būklės vertinimo žurnale. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų 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“, 80 punkte,
dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.
10. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių
žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į Darželį nepriimamas.
11. Visuomenės sveikatos specialistas ar grupės auklėtojas vaiko kūno temperatūrą matuoja ir jį išleidžiant
į namus.
12. Vaikui sunegalavus, grupės auklėtojas 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.
13. Darželyje:

•
•
•

•
•

•

šalia įėjimų į Darželį ir patalpas yra galimybė rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje
pakabinta rankų dezinfekcijai skirtos priemonės;
šalia įėjimų į Darželį ir patalpas pakabinta informaciją apie asmens higienos laikymosi
būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
priežiūros paslaugų teikimo vietoje yra sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų
higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto
muilo);

draudžia dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
užtikrina, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima (pvz. matuojama temperatūra)
ir, jei reikia darbuotojai nedelsiant nušalinami nuo darbo (temperatūra pakyla 37,3o C
ir daugiau ir (arba) pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų
ligų požymių), jiems rekomenduoja konsultuotis Karštąją korona viruso linija tel.
1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
užtikrina, kad dažnai liečiami paviršiai įstaigų patalpose (durų rankenos, maisto
produktų laikymo lentynos / dėžės / valgyklos stalai ir kt.) būtų dezinfekuojami
dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du kartus per dieną;

•

užtikrina, kad personalas būtų tinkamai apmokytas maisto higienos reikalavimų,
vykdoma efektyvi priežiūra, kaip personalas laikosi higienos reikalavimų, o asmens
higienai užtikrinti, t. y. rankoms nusiplauti, tualetai būtų tinkamai įrengti ir aprūpinti
(su šiltu tekančiu vandeniu, skystu muilu,
specialiomis rankų ir paviršių
dezinfekcinėmis priemonėmis. Negalima naudoti daugkartinių rankšluosčių);

•

užtikrina, kad darbuotojai valgykloje naudotų vienkartines pirštines ir dėvėtų veido
kaukes, kad rankas jie plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaudami, keisdami ir nusiėmę
pirštines;

•

užtikrina, kad vienkartinės pirštinės nebūtų dezinfekuojamos skysčiais ir naudojamos
pakartotinai jas nusiėmus;

•

reikalauja iš darbuotojų dalijant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną
ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine
servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);

•
•

patalpas vėdina prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
patalpų aplinką valo atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

14. Darželio darbuotojai:
• pateikia darbuotojo deklaraciją (2 priedas);
• kiekvieną dieną pasimatuoja kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą. Ši informacija
fiksuojama darbuotojų sveikatos būklės žurnale.
• vaikų priėmimo į Darželį metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
• maksimaliai laikosi grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirba tik vienoje grupėje,
o vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę;
• grupės veiklą vykdo taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto
tiek patalpose, tiek lauke;
• Prieš naudojimąsi įranga ją dezinfekuoti per dieną 1 kartą;
• neorganizuoja bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms;
• užtikrina, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina
tiesioginis darbas su vaikais;

• 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 nusišalina nuo darbo.

TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS, ŽAISLŲ PRIEŽIŪRA
(HN 75:2016)
1. Darželio sklypas / teritorija turi būti sistemingai valomas, prižiūrimas.
2. Šiukšlių konteineriai turi būti reguliariai ištuštinami, valomi, dezinfekuojami.
3. Darželio patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius prižiūrimi ir valomi taip, kad būtų užtikrinta
švara.
4. Tualetų-prausyklų valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas atskirai nuo kitų
grupių patalpų valymo inventoriaus (griežtai naudojamasi tik savo grupės inventoriumi).
5. Valymo priemonės ir dezinfektantai turi būti laikomi saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje.
6. Vaikų ugdymo patalpos turi būti vėdinamos skersvėjiniu būdu, kai patalpose nėra vaikų.
Patalpų negalima vėdinti per tualeto-prausyklos patalpas. Vėdinamų patalpų temperatūra
neturi nukristi žemiau 12° C.
7. Kiekvienam vaikui turi būti numatyta ne mažiau kaip po 2 komplektus lovos skalbinių,
rankšluosčių rankoms, rankšluosčių kojoms ir čiužinių užvalkalų. Lovos skalbiniai,
rankšluosčiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę savaitinėse
grupėse ir vieną kartą per dvi savaites – dieninėse grupėse.
8. Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais
palietus odą, gleivinę, akis. Žaislai turi atitikti vaikų amžių, būti švarūs.
9. Patalpose turi nebūti graužikų ir kitų buitinių kenkėjų. Privalomą profilaktinį aplinkos
kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) atlieka šiai veiklai
licencijuoti asmenys.
10. Draudžiama atlikti privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją,
dezinsekciją, deratizaciją) vaikams esant įstaigoje. Įstaigos patalpos, kuriose atliekami
remonto darbai, turi būti izoliuojamos nuo kitų patalpų / erdvių.
11. Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpos, įrenginiai, žaislai,
inventorius valomi, dezinfekuojami pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodymus.
12. Privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas teisės akto nustatyta tvarka
pagal epidemiologines reikmes.
13. Valymo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį. Biocidai leidžiami naudoti teisės akto
nustatyta tvarka.
14. Asmenys, dirbantys su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, turi mokėti naudotis šiomis
priemonėmis ir laikytis gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytų sveikatos
saugos reikalavimų.
15. Patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai,
galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.

KAIP VALYTI ŠVIETIMO ĮSTAIGAS KARANTINO LAIKOTARPIU
Karantino laikotarpiu minkšti žaislai ir kilimai išnešami iš ugdymo patalpų.
Objekto
pavadinimas

Plovimas

Dezinfekavimas

Procedūrų dažnis

Atliekamas būtinai po
plovimo procedūros
Dezinfekuojama nuo
Plaunama nuo viršaus į apačią.
Naudojamos įprastos kempinės ir viršaus į apačią.
Naudojamos įprastos
šluostės.
kempinės ir šluostės.
Plaunant dirbama su įprastiniais
Dezinfekcija atliekama
darbo drabužiais ir pirštinėmis.
su įprastiniais darbo
drabužiais ir
pirštinėmis.

Plaunama su šiltu vandeniu ir
įprastu Jūsų buityje naudojamu
neutraliu plovikliu.

Paviršiai/
patalpos

Dezinfekuojama
naudojant 0,1% natrio
hipochloritą (skiedimas
santykiu 1:50, jei
naudojamas buitinis
baliklis, kurio pradinė
koncentracija yra 5%).
Paviršius, kuriuos gali
sugadinti natrio
hipochloritas, reikia
valyti 70%
koncentracijos etanoliu,
prieš tai paviršius
nuvalius neutraliu
plovikliu.

Durys ir spintelių rankenos,
baldų ranktūriai.
Plaunama su šiltu vandeniu ir
įprastu Jūsų buityje naudojamu
neutraliu plovikliu.

Siūloma

2 kartai.

Patalpos gerai išvėdinamos (bent
5 min. plačiai atidarius langus).
Siūloma

2 kartus per dieną,
prireikus – ir
dažniau.

Virusus veikiantis
biocidas arba naudojant
0,1% natrio
hipochloritą.

2 kartus per dieną,
prireikus – ir
dažniau.

Plaunami su šiltu vandeniu ir
įprastu Jūsų buityje naudojamu
neutraliu plovikliu.

Virusus veikiantis
biocidas arba naudojant
0,1% natrio
hipochloritą.

Kiekvieną kartą
panaudojus

Plaunami su šiltu vandeniu ir
Naktipuodžiai įprastu Jūsų buityje naudojamu
neutraliu plovikliu.

Virusus veikiantis
biocidas arba naudojant
0,1% natrio
hipochloritą.

Kiekvieną kartą
panaudojus

Stalai
žaidimų
patalpose

Plaunama karštu vandeniu su
muilu ar soda (20 g muilo arba
sodos 1 l vandens) ar plaunama
su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų
buityje naudojamu neutraliu
plovikliu.

Siūloma

Prieš ir po
kiekvieno vaikų
maitinimo.

Baldai

Valomi kasdien drėgna
pašluoste.

Siūloma

1 kartą.

Siūloma

2 kartai: prieš
atsidarant įstaigai,
vaikų pietų miego
metu.

Tekstilės dezinfekuoti
nereikia, bet siūlome
skalbti 60-90 oC
temperatūroje.

Kaip numato HN
75:2016

Patalpos ir
grindys

Tualeto
grindys,
unitazai

Inventorius
tualetui valyti

žaislai (kieti)

Tekstilė

Valomos iki vaikų atėjimo į
įstaigą arba kai vaikai būna
lauke.
Plaunami su šiltu vandeniu ir
įprastu Jūsų buityje naudojamu
neutraliu plovikliu.
Vonios ir tualeto patalpa –
plaunama paskutinė.

Turi būti plaunami pagal
gamintojų rekomendacijas arba
plaunami tekančiu 37° C
vandeniu su muilu ar kitais
valikliais, skirtais žaislams
valyti, skalaujami ir džiovinami.

Skalbiama įprastomis
priemonėmis, pasirenkant 60-90
o
C temperatūrą.

________________________

1 Priedas

DEKLARACIJA
2020 m.

d.

Aš ______________________________ __________________________ deklaruoju, kad 2020 m.
(Vardas, pavardė)

(Šeimos gyvenamosios vietos adresas)

________________ d.
(mėnuo, diena)

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116,

UŽTIKRINU, kad mano sūnui/dukrai
(Reikiamą pabraukti)

______________________________________________:

(Vardas pavardė)

o Nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių
žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.);
o neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino
laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
sveikatos 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);
o 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);
o negyvena su asmenimis, kuriems dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės taikomas būtinasis
izoliavimas;
o įvertinau visas kitas galimybes mano sūnaus/dukros visas vaiko ugdymo galimybes namuose ir suprantu ir
prisiimu atsakomybę, dėl rizikų užsikrėsti COVID-19 virusu, vedant sūnų/dukrą į kolektyvą ikimokyklinėje
įstaigoje.

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant raštu
pranešti ikimokyklinės įstaigos Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ administracijai, jei mano deklaruota
informacija pasikeistų.

_______________________
(parašas)

2 Priedas

DEKLARACIJA
2020 m.

d.

Aš __________________ ____________________________________ deklaruoju, kad 2020 m.
(Vardas, Pavardė)

(Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas, pareigos)

____________________ dienai
(mėnuo, diena)

o nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir neturiu ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių
žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.);
o nesergu lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino
laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
sveikatos 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);
o negyvenu 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);
o negyvenu su asmenimis, kuriems dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės taikomas būtinasis
izoliavimas.

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant žodžiu ir/ar
raštu pranešti ikimokyklinės įstaigos Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ administracijai jei mano
deklaruota informacija pasikeistų.

_______________________
(Parašas)

