
PATVIRTINTA 

Jonavos lopšelio-darželio ,,Dobilas“  

direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d.  

įsakymu Nr. 1V-103 

 

 

JONAVOS VAIKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DOBILAS“ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

                                           BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą 

į įstaigą karantino laikotarpiu bei  darbo organizavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. 

sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  

ir kitais teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo, Švietimo įstatymo, kitų teisės aktų apibrėžtas sąvokas. 

 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ KARANTINO  LAIKOTARPIU 

 

 4. Vaikų priėmimą karantino laikotarpiu  organizuoja  Jonavos vaikų  lopšelis-darželis 

„Dobilas“ (toliau – darželis). 

           5.  Kiekvieną dieną vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė.  

6. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijos požymiai (kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar žarnyno infekcijos požymiai į 

darželį nepriimami. 

 

III SKYRIUS 

SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS 

 

7.  Įstaigos direktorius užtikrina saugias darbo sąlygas darbuotojams ir vaikams pagal 

galiojantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu ir kitus teisės aktus.   

8. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas, 

pateikiama sekančio turinio informacija:   

8.1. kad įstaigoje vyresni kaip 6 metų asmenys, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 



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

kt.);  

8.3. apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). 

9. Šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas, 

sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje 

pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).  

10. Sudarytos sąlygos vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimui (administracijos 

foje yra galimybė  matuoti(s) kūno temperatūrą). 

11. Kiekvieną dieną vertinama visų priimamų į darželį vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems 

ugdymo proceso metu ir/arba dienos bėgyje pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), atsiranda 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar žarnyno infekcijų požymių (pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas ar kt.), turi būti nedelsiant izoliuojami. Grupės mokytoja ir/arba mokytojos padėjėja 

informuoja ugdytinio tėvus (globėjus) apie būtinybę vaiką pasiimti į namus.  

12. Grupės darbuotojas tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje ir negali lankytis kitoje 

grupėje, kur yra ugdomi vaikai.  

13. Vaiką į darželį atveda ar pasiima tik vienas šeimos atstovas (arba tėvų įgaliotas asmuo). 

Atvykus į įstaigą, ribojamas grupės rūbinėje priimamų ir atsiimamų ugdytinių skaičius (2 suaugę ir 2 

vaikai), ribojamas kontakto laikas (iki 15 min.) išsaugojant saugų atstumą (ne mažesnį  kaip 2 m).  

14. Visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda 

prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, 

ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant įstaigoje ir jos 

teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

15. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie palydi/pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar 

vykdo valstybines funkcijas. 

16. Darbuotojų sveikata nuolat stebima:  

16.1. darbuotojai informuojami, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar žarnyno 

infekcijos požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas) į darbą 

nevyktų ir apie neatvykimą informuoja įstaigos vadovą telefonu; 

16.2. visi įstaigoje esantys darbuotojai, atvykę į darbą privalo pasimatuoti temperatūrą;  

16.3. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant 

apleisti darželio patalpas. Jiems rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

16.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

17. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų 

rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto 

muilo). 

 

IV SKYRIUS  

 DARBO GRUPĖJE ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

18. Darželio grupėse darbas organizuojamas taip, kad būtų laikomasi grupių izoliacijos. 



19. Vaikai maitinami grupės patalpose, atsisakant švediško stalo maitinimo principo. 

20. Grupių patalpos vėdinamos prieš pradedant veiklą ir ne rečiau, kaip du kartus per dieną. 

Valomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.  

21. Grupės darbuotojai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje. 

22. Su vaikais nekontaktuoja darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais. 

23. Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei kontakto išvengti 

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas. 

24. Grupių veiklos vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų 

kontakto tiek patalpose, tiek lauke. 

25. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos 

kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. 

26. Darželio bendros patalpos (sporto, muzikos salė ir pan.) po kiekvienos grupės 

apsilankymo yra vėdinamos ne trumpiau kaip 15 min. ir išvalomos drėgnu būdu. 

27. Esant galimybei, nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu padažnėja, 

pagilėja kvėpavimas (pvz. sportas, dainavimas, šokiai ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti ne 

mažesnis nei 2 metrų atstumas. 

28. Esant poreikiui, meninio ugdymo mokytojai gali dirbti grupėje (vienoje grupėje tą pačią 

dieną). 

29. Pagalbos vaikui specialistai  (logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) esant 

poreikiui  gali dirbti grupėje mokytojo pareigose, ir /ar   dirbti nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos 

kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu 

metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. 

Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Aprašas galioja nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ir gali būti keičiamas ar papildomas, pasikeitus 

galiojantiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimams. 

31. Aprašas skelbiamas darželio internetinėje svetainėje adresu: www.dobilas-jonava.lt 

                                                _______________________ 
 

 

 

 

 

http://www.dobilas-jonava.lt/

