
PATVIRTINTA 

Alytaus lopšelio-darželio  „Vyturėlis“ 

direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. 

įsakymu Nr. V-33 

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO–DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS – NUO BIRŽELIO 1 DIENOS - TAISYKLĖS 

 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Alytaus lopšelis–darželis „Vyturėlis“, įstaigos kodas 191054044, buveinės adresas 

Miklusėnų g. 38A, LT-62256, Alytus (toliau – „Įstaiga“). 

2. Taisyklės dėl darbo karantino sąlygomis – nuo birželio 1 dienos (toliau –  „taisyklės“) 

yra skirtos Įstaigos mokytojams, visiems darbuotojams ugdytiniams ir jų tėvams  pateikti aiškią 

informaciją apie ugdymo proceso organizavimą karantino sąlygomis – nuo birželio 1 dienos, siekiant 

užtikrinti visų ugdymo proceso dalyvių, dirbančiųjų saugumą. Taisyklės skelbiamos Įstaigos 

tinklalapyje. 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-11 sprendimu Nr. 

V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020-05-22 

sprendimu Nr. V-1269 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO NUO BIRŽELIO 1 DIENOS VYKDYMAS 

 

4. Ugdymas nuo birželio 1 dienos organizuojamas lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ 8 

grupėse: „Bitučių“, „Kodėlčiukų“, „Viščiukų“, „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Voveriukų“ - „Boružėlių“, 

„Kačiukų“ ir „Pelėdžiukų“ - „Meškučių“. 

5. Grupėse dirbantys pedagogai veiklą organizuoja grupėje ir lauke grupei priskirtoje 

erdvėje.  

6. Pedagogai, išeidami iš grupės patalpų, dėvi apsaugines burną ir nosį dengiančias 

kaukes. 

7. Meninio ugdymo pedagogės veikla organizuojama tik tos pačios grupės vaikams.  

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ ATVEDIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ IR PASIĖMIMO IŠ ĮSTAIGOS 

TVARKA 

 

8. Vaiką atvedantis asmuo turi dėvėti veidą ir nosį dengiančią apsaugos priemonę, 

įeinama pro pagrindinio įėjimo vartelius. 

9. Atvedantys vaiką suaugusieji privalo laikytis asmens higienos taisyklių – kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketo. 

10. Su vaiku toliau reikia eiti iki grupės įėjimo lauko durų ir saugiu atstumu (pažymėta) 

laukti, kol budinti auklėtojos padėjėja pakvies ir priims vaiką. 

11. Su vaiku atsisveikinama lauke, vaikui pamatuojam temperatūra ir jis palydimas į 

grupę. 
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12. Rekomenduojama, kad vaiką atvedę asmenys iš teritorijos išeitų pro artimesnius 

šoninius vartelius, laikydamiesi vienos krypties judėjimo principo. 

13. Vaikai iš įstaigos atiduodami lauke (jei leidžia oro sąlygos), atėję pasiimti asmenys 

laukia saugiu atstumu, vaiką palydi auklėtojos padėjėja. Visi suaugusieji dėvi apsaugos priemones, 

dengiančias veidą ir nosį. 

14. Esant blogam orui  vaikai atiduodami prie grupės  lauko durų.  Atėję pasiimti 

asmenys paskambina grupės auklėtojai, pasako, kurio vaiko atėjo pasiimti, vaikas palydimas į lauką 

ir atiduodamas atėjusiam pasiimti asmeniui. 

15. Rekomenduojama iš teritorijos su vaiku išeiti pro šoninius artimesnius vartelius 

laikantis vienos krypties judėjimo principo. 

 

IV SKYRIUS 

YPATINGA TĖVŲ (GLOBĖJŲ/ RŪPINTOJŲ) VEIKLA 

 

16. Atvesti į lopšelį sveiką – nekosintį, nečiaudintį, nesloguojantį – vaiką.  

17. Skubiai pasiimti vaiką iš Įstaigos, jeigu ugdymo proceso metu išryškėtų nerimą 

keliantys vaiko sveikatos sutrikimai ir apie tai jus informuotų grupės auklėtoja.  

 

V SKYRIUS 

SPECIALIOSIOS SVEIKATOS SAUGUMO PRIEMONĖS 

 

18. Į darbą visi darbuotojai ateina sveiki, neturėdami jokių negalavimo požymių: 

kosėjimo, čiaudėjimo, slogavimo, temperatūros. 

19. Atėjusiems į darbą darbuotojams pamatuojama temperatūra. 

20. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, nedelsiant nusišalina (arba nušalinamas) nuo darbo. 

21. Darbuotojai  maksimaliai laikosi savo darbo vietos (arba nurodytos darbo vietos), 

vengia kontaktų, esant būtinybei vaikščioti po kitas patalpas naudoja veidą ir nosį dengiančias 

apsaugos priemones. 

22. Prie įėjimų į grupes, pagrindinio įėjimo, tualeto yra dezinfekcinio skysčio, kuris 

naudojamas pagal paskirtį. 

23. Auklėtojų padėjėjos, pasitinkančios vaikus, dėvi veidą ir nosį dengiančias 

apsaugines kaukes.  

24. Kiekvienas vaikas, atėjęs į grupę, pirmiausia šiltu vandeniu ir skystu muilu prausiasi 

rankas. Auklėtojos primena, padeda. 

25. Patalpos vėdinamos ir valomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Už  ugdymo proceso koordinavimą  atsako Įstaigos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

27. Už aprūpinimą apsaugos priemonėmis, valymo, dezinfekavimo priemonėmis atsako 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.  

28. Už vaikų temperatūros matavimo koordinavimą, darbuotojų temperatūros matavimą  

atsako mitybos organizavimo ir higienos priežiūros specialistė. 

29. Už savo sveikatos būklę, higienos normų reikalavimų laikymąsi, apsaugos 

priemonių teisingą naudojimą atsako kiekvienas darbuotojas, taip pat ir ugdytinių tėvai, asmeniškai.  

30. Ši tvarka įsigalioja nuo įsakymo pasirašymo dienos ir galioja iki naujų Vyriausybės 

sprendimų ir potvarkių karantino klausimais paskelbimo 

__________________ 


