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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“, ESANT POTENCIALIAI 

UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) RIZIKAI, DARBO ORGANIZAVIMO 

TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Įstaiga), esant potencialiai užsikrėtimo 

koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 

veiksmų seką ir tvarką Įstaigoje, esant galimai darbuotojų užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) 

rizikai. 

 2. Taisyklės parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis:   

 2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (ir vėlesniais pakeitimais). 

2.2. Rekomendacijomis sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų 

dezinfekcijai (kai galimas užsiteršimas SARS-COV-2-VIRUSU. Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerija.  

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 

V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

sveikatos patikrinimų reikalavimų“ 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai 

laikantis grupių izoliacijos principo: 

3.1. vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant 

pagrįstam poreikiui (pvz., vasaros laikotarpiu) grupės performuojamos. Tokiu atveju grupės 

sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui; 

3.2. su vaikais neturi kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio reikalų tvarkytojas, raštinės 

administratorius, specialistas, virėjas, sandėlininkas, patalynės prižiūrėtojas, pastatų ir sistemos 

priežiūros einamojo remonto darbininkas, kiemsargis, valytoja; 

3.3. siekiant išvengti kryžminės taršos, draudžiama darbuotojams, dirbantiems su vaikais, 

kontaktinio darbo metu kontaktuoti su kitos grupės darbuotojais ir vaikais. Kai kontakto išvengti 

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas; 

3.4. visi asmenys Įstaigos bendrose patalpose, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, salėje ar pan.), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

3.5. kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas Įstaigos 

darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, 



atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos 

priemonės; 

3.6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną 

dirba tik vienoje grupėje;  

3.7. grupės išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, 

išleidus vaikus, dezinfekuojami visi liečiami paviršiai;   

3.8. vaikai maitinami grupės patalpose. Iš virtuvės maistą pasiima auklėtojų padėjėjos pagal 

griežtai nustatytą grafiką; 

3.9. atsineštą savo maistą darbuotojai turi galimybę pasišildyti mikrobangų krosnelėje. 

Pasinaudoję įrenginiu, nudezinfekuoja dureles ir įjungimo mygtuką; 

3.10. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Vaikai į lauką 

vedami pagal sudarytą ėjimo į lauką grafiką. Tarp grupių išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų 

atstumas, vengiant kryžminės taršos, grupių ribos teritorijoje gali būti atskirtos ir pažymėtos;  

3.11. užtikrinama, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Salė 

po kiekvienos grupės panaudojimo yra vėdinama ir dezinfekuojama; 

3.12. logopedo konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama su tik su tos 

pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos 

patalpos gerai išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai; 

3.13. prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems 

asmenims yra pateikta informacija apie: 

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

kt.); 

3.13.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose; 

3.13.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

3.14. šalia įėjimo į Įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas, yra sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams 

nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

3.15. vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys nėra įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie 

palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, teikia 

aptarnavimo paslaugas; 

3.16. vertinama visų priimamų į Įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 ºC 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 nepriimami. Pranešus apie darželyje susirgusį vaiką, tėvai 

turi nedelsiant jį pasiimti; 

3.17. į Įstaigą ugdytiniai atvedami per savo grupės įėjimus, vienas iš šeimos narių palydi 

vaiką į rūbinę; 

3.18. esant karantinui, atsakingas asmuo pasitinka vaiką ir jį lydintį asmenį prie pagrindinio 

įėjimo. Lydintis asmuo lieka už durų. Lopšelio-darželio patalpose vaikui matuojama temperatūra ir 

ji užrašoma į vaikų temperatūros stebėsenos žurnalą. Pravėrus duris lydintis asmuo informuojamas 

apie vaiko sveikatos būklę. Vaiką, kurio temperatūra yra žemesnė nei 37,3 ºC, Lopšelio-darželio 

atsakingas asmuo palydi į grupę, vengdamas fizinio kontakto ir naudodamas asmens apsaugos 

priemones; 

3.19. darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į Lopšelį-darželį, dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones; 

3.20. ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 



 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR REIKALAVIMAI 

DARBUOTOJUI 

 

4. Už darbuotojų sveikatos būklės ir darbuotojų saugos reikalavimus darbo vietose stebėjimą 

atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jam nesant ūkio reikalų tvarkytojas. 

5. Darbuotojų sveikata yra stebima: 

5.1. yra sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą; 

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

(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti patalpas. 

Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją. 

6. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja 

visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės 

diagnostikos vykdymą įstaigoje. 

7. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

8. Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Sudaryta galimybė 

darbuotojų rankų dezinfekcijai (tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

Pakabintos rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1). 

9. Darbuotojai testuojasi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ (ir vėlesniais pakeitimais). 

 10. Darbuotojui turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą vykti draudžiama. Darbuotojas nedelsiant apie 

savo sveikatos būklės pokytį informuoja Įstaigos direktorių.  

11. Jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, 

čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) darbuotojas nedelsiant turi 

palikti darbo vietą ir informuoti vadovą.  

12. Darbuotojas, informavęs vadovą (telefonu, SMS žinute ar Messenger žinute), 

konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju 

konsultacijai nuotoliniu būdu.  

13. Pačiam Įstaigos darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso 

infekciją) informuoja Įstaigos direktorių. Darbuotojas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos 

centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir perduoda informaciją apie savo 

turėtus kontaktus ir nuolat bendradarbiauja gydymo metu, vykdo šeimos gydytojo nurodymus.  

14. Darbuotojai, susirgę  COVID-19 liga (koronaviruso infekciją) ar turėję kontaktą su 

sergančiuoju, izoliuojasi teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Asmuo į darbą gali grįžti tik sveikas.  

 

IV SKYRIUS 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

16. Darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais apribojamas, išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų 

atstumą. 

17. Aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai.  

18. Veido kaukes arba apsaugines veido priemones turi dėvėti ir lankytojus aptarnaujantys 

darbuotojai.  

19. Vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas.  



 

V SKYRIUS 

PATALPŲ DEZINFEKCIJA ĮTARUS AR PATVIRTINUS DARBUOTOJUI 

KORONAVIRUSĄ (COVID-19) 

 

20. Esant patvirtintam ar įtariama COVID-19 atvejui:  

20.1. patalpos nedelsiant vėdinamos mažiausiai 1 valandą;  

20.2. Patalpos ir paviršiai valomi neutraliu valikliu virusus veikiančiu biocidu arba 0,05 

proc. natrio hipochloritu arba 70 proc. etanoliu;  

20.3. tualetas valomas virusą veikiančiu biocidu arba 0,1 proc. natrio hipochloritu. 

21. Valymo darbų vykdytojas turi dėvėti šias asmenines apsaugos priemones (AAP): 

medicininę kaukę, uniformą ir vienkartinę plastikinę prijuostę, pirštines.  

22. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos.  
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Darbuotojai privalo domėtis informacija apie COVID-19, kuri skelbiama 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovautis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktomis rekomendacijomis. 

24. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, gavus Įstaigos 

vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

teikimą raštu Įstaigoje gali būti įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas: 

24.1. esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui skirtingose grupėse; 

24.2. kai įstaigoje COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nustatoma ar dėl turėto artimo 

sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) izoliuota tokia dalis Įstaigos 

darbuotojų, kad nėra galimybės užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu. 

25. Įstaigos Taisyklės keičiamos pasikeitus teisės aktams.  

26. Įstaigos Taisyklės skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje. 

__________________ 

 
 


