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direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. V-112
VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS
PEDAGOGIKOS CENTRO) IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) (toliau – įstaiga)
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu, tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo įstaigoje tvarką
ekstremaliosios situacijos metu.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu
Nr. V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. V-1795 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471
„Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo
vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo , Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V -1841
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V- 1475 „Dėl neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
bei kitais įstaigos veiklą karantino
metu
reglamentuojančiais dokumentais.
II SKYRIUS
TĖVŲ ATSAKOMYBĖ LEIDŽIANT VAIKĄ (VAIKUS) Į ĮSTAIGĄ
3. Supažindinti tėvus (įtėvius, globėjus ar rūpintojus) iš anksto kokią grupę lankys jų vaikas
(-ai).
4. Tėvai vaikus į lopšelį-darželį turi atvesti nuo 7.00 val. iki 9.00 val. ir pasiimti iki 17.30
val.
5. Asmenys, atlydintys vaiką (-us) į įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias
priemones (veido kaukes, respiratorius, ar kitas priemones).
6. Asmenys atlydintys vaiką (-us) į įstaigą turi laikytis asmens higienos (rankų higienos,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). Atvykus į įstaigą, dezinfekuojamos rankos. Prie visų įstaigos įėjimų
padėtos dezinfekcinės priemonės, šios priemonės yra ir prie įėjimų į grupes. Dezinfekcinės priemonės
laikomos vaikams nepasiekiamose vietose.
7. Vaikų priėmimas vykdomas lauke iki 8.00 val., vėliau - grupėse. Lopšelio grupių vaikai
priimami grupės patalpose. Vaikus priima grupės mokytoja, vizualiai įvertina vaiko sveikatos būklę.

Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų 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 yra nepriimami.
7.1. Ugdymo proceso metu išryškėjus vaiko sveikatos negalavimams ir grupės auklėtojai
pranešus tėvams apie pasireiškusius aprašo 7 punkte nurodytiems ligos simptomams, tėvai privalo
pasiimti vaiką (-us).
7.2. Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, iki
8.30 val. informuojama grupės mokytoja.
7.3. Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
III SKYRIUS
SAUGIŲ UGDYMO(SI) IR DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS
8. Įstaigoje ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos
principo:
8.1. jungiant grupes, įstaigos direktoriaus įsakymu tvirtinami jungiamų grupių ir vaikų
sąrašai;
8.2. grupių veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų
kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
8.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną dirba tik vienoje
grupėje (direktoriaus įsakymu tvirtinami darbo grafikai);
8.4. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktai ribojami, jei to padaryti neįmanoma,
ribojamas kontakto laikas bei išlaikomas saugus atstumas;
8.5. su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas
su vaikais;
8.6. vaikai maitinami tik grupės patalpose. Mokytojų padėjėjai maistą parsineša pagal
sudarytą maisto atidavimo grafiką (nesibūriuojant prie maisto atidavimo langelio);
8.7. meninio ugdymo ir fizinio lavinimo užsiėmimai (esant blogam orui) salėse
organizuojami tik vienos grupės vaikams. Po kiekvienos grupės užsiėmimo muzikos ar sporto salės
patalpos išvėdinamos ir išvalomos. Fizinio lavinimo užsiėmimus rekomenduojama organizuoti lauke
(vienos grupės vaikams);
8.8. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba 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;
8.9. neformaliojo švietimo užsiėmimai gali būti vykdomi tik vienos grupės vaikams.
9. Darbuotojams, vykdantiems vaikų priėmimą į grupes, rekomenduojama dėvėti nosį ir
burną dengiančias apsaugos priemones.
10. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje gali dirbti darbuotojai neturintys ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
10.1. Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima:
10.1.1. darbuotojui atvykus į darbą, sudaromos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą,
termometras laikomas maitinimo specialisto kabinete;
10.1.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos
gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
10.1.3. darbuotojas privalo administracijai pranešti informaciją apie jam nustatytą COVID19 ligą (koronaviruso infekciją), administracija apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis
ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
10.1.4. darbuotojui, kuriam privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu draudžiama dirbti
įstaigoje, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu.
11. Įstaigos grupių ar kitos ugdymo(si) patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant
vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną;
11.1. šalia įėjimų į lopšelį-darželį ir patalpas sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, gerai
matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės;
11.2. šalia įėjimų į lopšelį-darželį ir patalpas pakabinta informacija apie asmens higienos
laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
11.3. priežiūros paslaugų teikimo vietoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų
rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
11.4. patalpos valomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
12. Įstaigos lankytojams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
13. Organizuojant susirinkimus, pasitarimus patalpoje, rekomenduojama darbuotojams
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir
išlaikyti atstumą. Darbuotojams nerekomenduojama būriuotis koridoriuose, lankytis kitose grupėse esant
vaikams.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Aprašo nuostatos įsigalioja 2020 m. rugsėjo 25 d.
15. Aprašas skelbiamas įstaigos
ir grupių stenduose, interneto svetainėje
www.auksinisgaidelis.lt, visi įstaigos darbuotojai ir tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) supažindinami
pasirašytinai.
16. Aprašas galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos ekstremaliosios situacijos
dėl koronaviruso (COVID-19) metu arba iki pasikeis įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei
rekomendacijos.
________________________

