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DARBO ORGANIZAVIMO COVID-19 PREVENCIJOS METU ALYTAUS LOPŠELYJE-

DARŽELYJE „PUTINĖLIS“ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDRSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo organizavimo COVID-19 prevencijos metu Alytaus lopšelyje-darželyje 

„Putinėlis“ tvarkos  aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų  vadovo 

sprendimais ir rekomendacijomis.  

2. Aprašo reikalavimai yra privalomi visiems Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ 

(toliau – lopšelis-darželis) darbuotojams ir lopšelį-darželį lankančių vaikų tėvams. Pandemijos metu 

nustatytų reikalavimų nesilaikymas yra laikomas griežtu darbo drausmės pažeidimu. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Užtikrinti, kad ugdymas būtų organizuojamas maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 

3.1. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  ir auklėtojų 

padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 

3.2. vaikai, lanko nuolat tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek 

lauke; 

3.3. užtikrinti, kad darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais 

(budėtojas, einamo remonto darbininkas, valytoja, virėjas, virtuvės pagalbinis darbininkas, 

kiemsargis ir kt.) neturėtų kontakto su vaikais ir grupėje dirbančiais darbuotojais; 

3.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų ir kitų lopšelio-darželio darbuotojų 

(pvz. maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas, raštinės administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir kt.) kontaktą su dirbančių grupių darbuotojais. Jei to padaryto 

neįmanoma, riboti kontakto laiką (ne ilgiau kaip 15 min.) išlaikant saugų 2 m. atstumą. Visi 

darbuotojai kontakto metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę; 

3.5. uždarose patalpose bendri renginiai ir veiklos skirtingų grupių vaikams 

neorganizuojamos; 

3.6. jei lopšelyje-darželyje yra bendrų patalpų (kūno kultūros  ir muzikos salė ar pan.) 

po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos; 

3.7. jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti 

išlaikomas 1 metro atstumas, suaugusieji dalyviai turi dėvėti kaukes;  

3.8.  pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogas, masažuotojas) tą pačią 

dieną į kabinetą gali atsivesti skirtingų grupių vaikus, tačiau užsiėmimai turi būti organizuojami 

vienos grupės vaikams, po to kitos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų turi būti ne trumpesnis kaip 15 



min. laiko tarpas, kurio metu patalpa turi būti išvėdinama ir drėgnu būdu nuvalomi paviršiai, kuriuos 

lietė vaikas; 

3.9. vaikai lauke gali būti tik tai grupei skirtose lauko aikštelėse; 

3.11. grupėse dirbantiems darbuotojams nerekomenduojama vaikščioti po lopšelio-

darželio patalpas. Jei to padaryti neįmanoma (pvz. auklėtojų padėjėjų atėjimas prie maisto atidavimo 

langelio) darbuotojai privalo riboti kontakto laiką, išlaikyti atstumą  

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELIO-DARŽELIO GRUPES IR IŠLEIDIMAS Į NAMUS 

 

4. Prie įėjimo į patalpas (prie visų lauko durų) turi būti pateikta informacija: 

4.1. kad asmenys, atlydintys vaiką į lopšelį-darželį, privalo dėvėti medicininę arba 

medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną; 

4.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

4.3. pritvirtinti durų skambučiai, kad būtų galima iškviesti konkrečios grupės 

darbuotoją. 

5. Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą, privalo dėvėti 

nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

6. Vaikai į lopšelį-darželį atvedami ir pasiimami  tik per grupės lauko įėjimus. 

Draudžiamas tėvelių vaikščiojimas lopšelio-darželio patalpose. 

7. Esant tinkamai oro temperatūrai, vaikų priėmimas ir išleidimas į namus gali vykti ir 

lauke. Kiekviena grupė privalo būti tik jai priskirtoje teritorijoje. Draudžiama kitų grupių 

darbuotojams ir vaikams būti lauke kartu. 

8. Vaikai į darželį priimami nuo 7.00 val. iki 9.00 val. Teritorijos varteliai ir darželio 

durys rakinamos nuo 9.00 iki 15.00 val. Atvykus į lopšelį-darželį šiuo laiku, tėvai turi skambinti 

auklėtojai grupės telefonu ir informuoti apie atvykimą.  

9. Rytinio priėmimo į darželį metu vertinama vaikų sveikatos būklė. Jeigu kyla įtarimas 

dėl vaiko sveikatos būklės, yra matuojama vaiko kūno temperatūra. Vaikai, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 o C ir daugiau) į grupę nepriimami.  

10. Grupėms, kuriose rugsėjo 1 d. nėra naujų vaikų, kuriems reikalinga adaptacija, 

rekomenduojama vaikus priimti ir atiduoti prie grupės lauko durų: tėvai paskambina grupės durų 

skambučiu, grupės darbuotojas ateina ir nusiveda vaiką į grupę.  Pasiėmimo į namus metu, tėvai atėję 

prie grupės lauko durų paskambina grupės durų skambučiu arba grupės telefonu. Grupėje dirbantys 

darbuotojai aprengia vaiką, atveda jį prie grupės lauko durų ir atiduoda jį tėvams.  

11. Grupėse, kuriose rugsėjo 1 d. pradeda lankyti nauji vaikai, kurie įstaigos nelankė ir 

kuriems reikalinga adaptacija – sudaryti galimybę tėvams vaikus atvesti į grupės priėmimo kambarį, 

nurengti vaiką ir perduoti grupės auklėtojai.  

12. Pasiėmimo iš lopšelio-darželio metu tėvai su vaikais negali likti lopšelio-darželio 

teritorijoje, bendrauti su kitais vaikais ar darbuotojais. Pasiėmę vaikai tėvai  privalo išeiti iš teritorijos.   

13. Tėvai atsakingi už vaiko sveikatą (vaikas į darželį atvedamas visiškai sveikas). 

Vaikai, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turės 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 nebus priimami. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJAMS 

 

14. Kiekvienas darbuotojas turi būti savo darbo vietoje visos darbo dienos buvimo 

įstaigoje metu ir tik reikalui esant eiti į kitas patalpas ar kabinetus. Išėjus iš savo darbo vietos patalpų 

į kitas patalpas būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

15. Darbo metu darbuotojams draudžiama rinktis į grupes, bendrauti arčiau ne 2 m. 

atstumu be veido apsaugos ir be būtinos priežasties.   

16. Savo darbo vietose (kabinetuose) patalpas vėdinti ne rečiau kaip kartą per valandą. 

17. Vaikai maitinami grupės patalpose. Virėjai išduoda, o auklėtojo padėjėjai maistą 

pasiima dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes ir išlaikant 2 metrų atstumą. Prie 

maisto atsiėmimo langelio vienu metu negali būti daugiau kaip vienas maistą atsiimantis darbuotojas. 

18. Grupių švara ir tvarka patikrinama, kai grupės vaikai ir darbuotojai būna lauke. 

19. Pedagogams informacija bei metodinė pagalba teikiama telefonu, tarnybiniu 

elektroniniu paštu bei Facebook uždaroje grupėje, kuriai priklauso visi lopšelio-darželio pedagogai. 

20. Esant poreikiui, organizuojami susirinkimai, pasitarimai nuotoliniu būdu. Jeigu 

susirinkimai, pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje, tai visi darbuotojai dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išlaikomas ne 

mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų. 

21. Darbus, numatytus atlikti netiesioginio darbo su vaikais metu, pedagogai atlieka 

namuose, nuotoliniu būdu. 

22. Maisto tiekėjai į įstaigą įeina ir maisto produktus perduoda dėvėdami nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones ir išlaikant 2 metrų atstumą. 

23. Nereikia kaukių dėvėti: 

23.1. vaikams; 

23.2. darbuotojams grupėse (kai grupėje nėra pašalinių asmenų); 

23.3. darbuotojams kitose patalpose (kabinetuose), kur nėra trečiųjų asmenų. 

24. Darbuotojas, kuriam pasireiškė karščiavimas (37,3 ⁰C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) nušalinamas 

nuo darbo, jis privalo susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

25. Jeigu įstaiga gautų informaciją apie darbuotojui ar įstaigą lankančiam vaikui 

nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai įstaiga informuos NVSC ir 

bendradarbiaujant su NVSC nustatys sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikys privalomąją izoliaciją. 

 

V SKYRIUS 

PATALPŲ IR ASMENS HIGIENA 

 

26. Patalpos, kuriose organizuojama vaikų grupių veikla, turi būti išvėdinamos prieš 

atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, kai juose nėra vaikų. 

27. Grupės patalpos valomos ir dezinfekuojamos drėgnu būdu 2 kartus per dieną. 



28. Visos įstaigos bendros patalpos (laiptinės, koridorius, kabinetai), taip pat dažnai 

liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) turi būti valomos ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu. 

29. Ne mažiau kaip 1 kartą per dieną žaislai ir priemones valomos sodos ir muilo tirpalu. 

30. Rekomenduojama įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus, priemones ir naudoti 

tas, kurias galima valyti ir skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų. 

31. Prie plautuvių pakabintos atmintinės, kaip taisyklingai plauti ir dezinfekuoti rankas. 

Plaudami savo ir vaikų rankas, darbuotojai griežtai turi laikytis naudojimosi instrukcijų. 

32. Prie plautuvių turi būti sudarytos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, pakankamas kiekis skysto muilo ar kito dezinfekcinio 

skysčio).  

33. Neplautomis rankomis neliesti veido, akių, nosies, burnos, dėl galimo viruso 

patekimo į organizmą, to mokyti ir vaikus. 

34. Tiek vaikams tiek dirbančiam personalui laikytis čiaudėjimo etiketo (geriausia 

čiaudėti į vienkartinę  servetėlę, kurią panaudojus vieną kartą reikia išmesti, jeigu jos nėra - čiaudėti į 

alkūnės linkį). 

35. Prie įėjimo į patalpas įrengtos dezinfekcinio skysčio stotelės, kuriose atvykę 

darbuotojai ir lankytojai dezinfekuoja rankas. Priemones laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

36. Lopšelio-darželio teritorija nuo 17.30 iki 7.00 val. darbo dienomis yra užrakinama, 

o savaitgaliais ir švenčių dienomis rakinama 24 val. per parą.  Karantino/pandemijos metu būti 

lopšelio-darželio teritorijoje, žaisti joje esančiais įrenginiais draudžiama. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Su tvarkos aprašu lopšelio-darželio darbuotojai supažindinami pasirašytinai, o vaikų 

tėvai yra supažindinami jį patalpinant lopšelio-darželio interneto svetainėje ir grupių Facebook, 

Messenger paskyrose.  

38. Aprašas keičiamas, naikinamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 

______________ 

 

 

 

                                                                    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


