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1. Ugdymo paslaugos Kauno Prano Daunio ugdymo centre (toliau – centre) 

organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo. 

2. Vaikų, lankančių nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų 

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

paslaugos, tiek lauke. 

3. Mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje 

grupėje. 

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

vaikais (virėjas, sandėlininkas, valytojas, budėtojas ir kt.). 

5. Vaikai maitinami grupės patalpose. 

6. Neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Bendros naudojimo 

patalpos (kūno kultūros, muzikos salės ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinamos ir 

išvalomos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas 

patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032

7%20(1).pdf) 

7. Švietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos 

kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, 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, žaislai ir visos 

naudotos priemonės dezinfekuojamu skysčiu. 

8. Prie įėjimo į patalpas pateikiama informacija: 

8.1. asmenys, lydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

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

kt.). 

9. Centro tambūruose, šalia įėjimų, sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

10. Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C 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. 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf


11. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į centrą, dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

12. Dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

12.1. darbuotojas, turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevykta; 

12.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

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

nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojam konsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

12.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam 

nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuojamas Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiaujama su 

NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

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

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

12.5. rekomenduojama ugdymo paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbti 

darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei. 

13. Patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, 

14. Vaikai centrą priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą centrui 

deklaraciją. 

15. Vaikus į centrą atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai), dėvintys nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

16. Į centrą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. 

17. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo vaikus į centrą atvesti nuo 7.30 iki 9.00 

val. ir pasiimti iki 18.00 val. 

18. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja įstaigos 

slaugos specialistą, grupės mokytoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją; 

19. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia grupės mokytojas įstaigos / grupių 

tambūruose; 

20. Tėvams į įstaigą įeiti draudžiama. 

21. Vaiko kūno temperatūros rodmenis ir kitą su sveikata susijusią informaciją grupės 

mokytojas pažymi sveikatos būklės vertinimo žurnale.  

22. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į centrą nepriimamas. 

23. Visą darbo dieną slaugos specialistas budi savo kabinete. Vaikui sunegalavus, grupės 

mokytojas atveda vaiką į slaugos specialisto kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama 

vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka slaugos 

specialisto kabinete. 

24. Prieš pradedant vaikų priėmimą centras turi būti pasirengęs įgyvendinti Sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

rekomendacijas: 



 vienam vaikui priežiūros paslaugų teikimo patalpose skirti ne mažesnį kaip 4 kv. m. 

plotą (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės); 

 patalpas vėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, patalpų 

temperatūra negali būti žemesnė nei 12
o
C

;
 

 patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032

7%20(1).pdf ) 

 Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos 

darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių 

patiekiama skysto muilo). 

25. Centro darbuotojai privalo: 

 pateikti deklaraciją; 

 vykdant vaikų priėmimą į įstaigą ir išleidimą dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones; 

 maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai turi dirbti tik vienoje 

grupėje, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę; 

 grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto 

tiek patalpose, tiek lauke; 

 pasinaudojus lauko įranga ją dezinfekuoti per dieną 1 kartą; 

 neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms; 

 pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo darbo. 

 

Tvarkos aprašas parengtas pagal 2020 m. rugpjūčio 17 d. spendimą Nr. V-1840 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo sprendimą.  

 

_______________________________ 
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