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PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA 

KARANTINO METU  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – Mokykla) Vaikų priėmimo tvarka 

karantino metu (toliau – Tvarka)  parengta vadovaujantis LR SAM valstybės lygio ekstremalios 

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Prienų rajono 

savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdžio 2020-11-09 protokoliniu 

nutarimu Nr. ES-31 „Dėl vaikų atvedimo į lopšelius-darželius bei priešmokyklinio ugdymo 

skyrius ir pasiėmimo iš jų tvarkos“; 

2. Vaikų priėmimo Tvarka karantino metu reglamentuoja darbuotojų, ugdytinių, tėvų ir 

kitų aplinkinių saugumo užtikrinimą Mokyklos patalpose ir jos teritorijos ribose. 

 

                                            II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS KARANTINO METU 

  

3. Asmenys atlydintys vaiką (us) į Mokyklą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius, ar kt. priemones, toliau – kaukes), laikytis saugaus 

atstumo su kitais ugdytinių tėvais Mokyklos kieme;  

4. Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) vaiką atveda iki grupės lauko įėjimo (į patalpų 

vidų neina), prieš tai informuodami mokytoją apie vaiko atvykimą telefonu ar prie grupės lauko 

durų esančiu skambučiu; 

5. Vaiką(us) prie lauko durų pasitinka ugdymo įstaigos darbuotojas. Vaikai atvedami 

nuo 7.00 val. iki 8.30 val.  

6. Tėvams (įtėviams, globėjams ar rūpintojams) atvykus vaiko(ų) pasiimti, įstaigos 

darbuotojas vaiką(us) palydi iki lauko durų. Vaikai pasiimami iki 17.30 val. 

7. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar kurie turi ūminių  

viršutinių kvėpavimo takų infekcinių požymių ar kitų požymių nurodytų Lietuvos higienos 

normose HN 75:2016 „Ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo ben- 

drieji sveikatos saugos reikalavimai“, lankyti įstaigą draudžiama; 

8. Grupės mokytojai pranešus apie pasireiškusius 7 punkte nurodytus ligos simptomus, 

tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) įsipareigoja nedelsiant pasiimti vaiką(us). 

 

 

 



III SKYRIUS 

SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS 

 

9. Įstaigoje ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 

9.1. grupių veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų 

kontakto tiek patalpose, tiek lauke; 

9.1.1. ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirba 

vienoje grupėje; 

9.1.2. skirtingose patalpose dirbančių darbuotojų kontaktai ribojami, jei kontakto 

išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas. 

9.1.3. su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

darbas su vaikais (pvz., valytojas, darbininkas ir pan.); 

9.1.4. bendros įstaigos ugdymo patalpos (muzikos, sporto salės, žaidimų kambarys) po 

kiekvienos grupės panaudojimo turi būti išvėdinamos ir išvalomos; 

9.1.5. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke 

vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas; 

9.2. Visi vyresni nei 6 m. asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie 

dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

9.3. Organizuojant kontaktines švietimo pagalbos specialistų konsultacijas, jos 

teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų 

metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

9. 4. Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

9.4.1. ugdymo paslaugų teikimo vietoje gali dirbti darbuotojai neturintys ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

9.4.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimų takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.), nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja 

koronaviruso linija tel.: 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu 

būdu;  

9.4.3. darbuotojas privalo administracijai pranešti informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją); 

9.4.4. darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu dirbti negali, 

išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu; 

9.4.5. ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į LR SAM parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

9.6. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į Mokyklą neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines 

funkcijas. 



10. Mokykloje gali būti įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas, esant COVID-19 

ligos išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies Mokyklos veiklos ribojimas  ir dėl to visa ar 

dalis ugdymo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar)  joje ugdymas organizuojamas nuotoliniu 

būdu.  

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų priėmimo Tvarka karantino metu įsigalioja 

2020 lapkričio 11 d. 

12. Tvarka skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje, supažindinami visi įstaigos 

darbuotojai ir tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai). 

13. Tvarka galioja iki LR Vyriausybės nustatyto karantino dėl koronaviruso (COVID-

19) pabaigos arba pasikeitus kitiems teisės aktams bei rekomendacijoms. 
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