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LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) PANDEMIJOS METU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ (toliau – Mokykla-darželis) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) yra parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo įstaigose“, 2020 m. 

gegužės 11 d. Nr. sprendimu V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“, 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-1143 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. gautu dokumentu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019-

2020 mokslo metais“ ir nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje-

darželyje nuo 2020 metų gegužės 18 dienos; LR Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis 

rekomendacijomis „Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros 

patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu); Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 10V-344 „Dėl Lazdijų rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų 

prevencinio laboratorinio ištyrimo dėl CIVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS 

 

 2. Mokyklą-darželį gali lankyti vaikai, nesergantys lėtinėmis ligomis arba negyvenantys kartu 

su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresniais nei 60 m. amžiaus asmenimis ir/ar sergančiais 

lėtinėmis ligomis). 

 3. Atvedantys ir paimantys vaikus iš mokyklos-darželio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir 

pasitinkantys vaikus darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 

http://dvs.lazdijai.lt:49201/Doclogix/common/Form.aspx?ID=13233394
http://dvs.lazdijai.lt:49201/Doclogix/common/Form.aspx?ID=13233394


4. Atlydintys ir paimantys vaikus tėvai (globėjai, rūpintojai) prieš patekdami į grupės rūbinę 

privalo dezinfekuoti rankas, šalia įėjimo į patalpas pakabintomis dezinfekcinėmis priemonėmis. 

  5. Atlydintys vaikus tėvai (globėjai, rūpintojai) į grupės rūbinę su vaiku užeiti gali tik po vieną. 

6. Tėvams (globėjams, rūpintojams), atlydėjusiems vaikus, į ugdomosios patalpos erdvę įeiti 

griežtai draudžiama. 

       7. Stebint tėvams (globėjams, rūpintojams) pasitinkantis grupės darbuotojas bekontakčiu 

termometru privalo vaikui pamatuoti kūno temperatūrą. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3 OC ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų 

ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas, bėrimai ir pan.), turintys utėlių ar glindų (Lietuvos higienos normos HN 75:2016 80 

punktas), į mokyklą-darželį nepriimami.  

 8. Asmenys, ateinantys pasiimti vaiko, prieš 5 arba 10 minučių turi telefonu pranešti  

dirbančiam grupėje darbuotojui, kad vaiko atsiėmimas užtruktų kuo trumpiau. 

 9. Mokykloje-darželyje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 

m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl 

kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše). 

 10. Mokykloje-darželyje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

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

 11. Lankytojai privalo laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketas ir kt.). 

II SKYRIUS 

DARBO GRUPĖSE ORGANIZAVIMAS 

 

 12. Vaikai nuolat lanko tą pačią grupę. Maksimaliai laikomasi grupių izoliacijos principo tiek 

grupėse, tiek lauke. Lauko žaidimų erdvės suskirstytos atskiroms grupėmis. 

 13. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojų padėjėjos tą pačią dieną 

dirba tik vienoje grupėje. 

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

 15. Ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas, jei to padaryti neįmanoma 

ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min didesniu kaip 2 m atstumu). 

 16. Maitinimas vykdomas toje pačioje grupėje, kurioje organizuojamas ugdymas. 

 17. Užtikrinama, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms grupėms. Po kiekvienos 

grupės kūno kultūros veiklų, muzikinių užsiėmimų salė yra išvėdinama, nuvalomi dažnai liečiami 

paviršiai, daroma 15 min. pertrauka.  



 18. Grupių patalpose paviršiai, žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Žaislus,  

priemones naudoti tas, kurias galima valyti ar skalbti. Vaikams draudžiama atsinešti žaislus ar kitus 

daiktus iš namų. 

 19. Grupių patalpos, kuriose vykdoma veikla, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną. Bendros patalpos (laiptinės, koridoriai ir kt.), taip pat dažnai liečiami paviršiai 

(turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu. 

 20. Darbuotojų ir vaikų rankų higienai tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių 

patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. 

 21. Vaikams duodami tik geros būklės (nesuplyšę), švarūs rankšluosčiai, minkštas inventorius. 

Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną 

kartą per savaitę. 

 22. Švietimo pagalbos specialistai su vaikais dirba nuotoliniu būdu arba teikia kontaktines 

konsultacijas. Jei organizuojamos kontaktinės konsultacijos, jos teikiamos individualiai arba vienu 

metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po 

kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

 

III SKYRIUS 

ATSAKINGŲ ASMENŲ FUNKCIJOS IR VEIKSMAI 

 

 23. Mokyklos-darželio vadovas: 

 23.1. sudaro galimybę darbuotojams, priskiriamiems rizikos grupėms, dirbti nuotoliniu būdu 

arba organizuoti jų darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis. 

Rizikos grupės asmenims priskiriami vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenys ir (arba) sergantys 

lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių 

ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos 

ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašas).  

 23.2. Užtikrina, kad įstaigose dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

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

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.): 

 23.2.1. užtikrina, kad darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), 

nedelsiant būtų nušalinti nuo darbo; 

 23.2.2. nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 



 23.2.3. informuoja darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) į darbą vykti draudžiama; 

 23.2.4. darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

požymių (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, 

viduriavimas ir pan.), nedelsiant nušalina darbuotoją nuo darbo, pasiūlo darbuotojui konsultuotis 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu 

būdu; 

 23.2.5. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba 

įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 (koronaviruso 

infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją. 

 23.3. Užtikrina darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: 

 23.3.1. sudaro sąlygas įrengti darbo vietas taip, kad tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų būtų 

ne mažesnis kaip 1 metro atstumas; 

 23.3.2. jeigu nėra galimybės užtikrinti ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp darbo vietose 

sėdinčių darbuotojų, įrengti darbo vietas salėje, valgykloje, kitose iki tol nenaudojamose įstaigos 

patalpose; 

 23.3.3. apriboja fizinį kontaktą tarp darbuotojų, jei kontaktas yra būtinas, apriboja kontakto 

laiką (ne ilgiau kaip 15 min.); 

 23.3.4. esant poreikiui, organizuoja susirinkimus, pasitarimus nuotoliniu būdu. Jeigu 

susirinkimai, pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje, rekomenduoja visiems darbuotojams 

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

 23.3.5. nedirba ir draudžia įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija,  

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

 23.3.6. įstaigos lankytojus prioriteto tvarka aptarnauja nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma, 

apriboja vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičių, užtikrinant kitas saugos priemones: 

 23.3.6.1. užtikrina, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. įstaigos patalpos 

plotas arba vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas; 

 23.3.6.2. apriboja darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, jei įmanoma išlaikant ne mažesnį 

nei 2 metrų atstumą; 

 23.3.6.3. įstaigos lankytojai laikosi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. 

Jei to užtikrinti įstaigos viduje neįmanoma, lankytojų srautą reguliuoja įstaigos vadovo paskirtas 

asmuo; 



 23.3.6.4. kontroliuoja, kad darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir lankytojai dėvėtų 

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

 23.4. Sudaro sąlygas ir užtikrina, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos (dažnai 

plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas rankų dezinfekcinėmis 

priemonėmis), laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

 23.5. Prie įėjimo į mokyklą-darželį pateikia informaciją: 

 23.5.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

 23.5.2. kad įstaigoje aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai; 

 23.5.3. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

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

 24. Mokyklos-darželio pavaduotojas ūkiui: 

 24.1. prižiūri, kad būtų vėdinamos darbo patalpos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai 

atidarius langus; 

 24.1. reikalauja iš atsakingų darbuotojų, kad dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros 

jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, 

bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

 24.2. kontroliuoja, kad aplinkos valymas ir dezinfekcija būtu atliekama vadovaujantis 

Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose 

(ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%2 0(1).pdf); 

 24.3. sudaro galimybę tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai. Prie 

įėjimo į mokyklą-darželį gerai matomoje vietoje turi būti pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų 

dezinfekcijai skirta priemonė, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos; 

 24.4. nuolat stebi savo ir kitų jam pavaldžių darbuotojų sveikatą, apie galimus sveikatos 

sutrikimus informuoja vadovą.  

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS 

 

 25. Mokykloje-darželyje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%252
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%252


 26. Rekomenduojama, kad ugdymo grupėse tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, 

priklausantys rizikos grupei (vyresni nei 60 m. amžiaus, sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis 

Įsakyme Nr.V-483). 

 27. Ugdymo proceso metu grupėse dirbantiems pedagogams ir mokytojų padėjėjoms specifinės 

apsaugos priemonės nėra rekomenduojamos. 

 28. Darbuotojams nedalyvaujantiems vaikų priėmime, vykdant veiklas kitose patalpose,  

specifinių asmens apsaugos priemonių, susijusių su COVID-19, dėvėjimas nėra rekomenduojamas. 

 29. Darbuotojai turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų, ir 

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

vėmimas, viduriavimas ir pan.) privalo informuoti mokyklos direktorių, pavaduotoją ugdymui ar 

pavaduotoją ūkiui ir į darbą neatvykti. 

 30. Atvykus į darbą kiekvienas darbuotojas privalo pasimatuoti kūno temperatūrą. Darbuotojas, 

kuriam pasireiškia karščiavimas 37,3ºC ir daugiau nedelsiant nušalinamas nuo darbo. 

 31. Darbuotojai darbo metu privalo nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. 

 32. Darbo metu pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų, 

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

vėmimas, viduriavimas ir pan.) darbuotojas privalo nedelsiant nusišalinti nuo darbo ir konsultuotis su 

savo šeimos gydytoju nuotoliniu būdu. 

 33. Darbuotojas sužinojęs apie jam nustatytą COVID-19 ligą arba įstaigos administracijai gavus 

iš darbuotojo informaciją apie jam nustatyta COVID-19,  apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą (toliau-NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją. 

 34. Darbuotojai privalo laikytis griežtos rankų higienos (dažnai plauti rankas skystu muilu ir 

šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengti liesti rankomis 

veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

 35. Darbuotojai darbo vietoje privalo laikytis saugaus atstumo ne mažesnio kaip 1 metras vienas 

nuo kito. 

 36. Darbuotojams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones 

(veido kaukes, respiratorių ar kitas priemones) jei pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje.  

 37. Darbuotojai privalo vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą. Dažnai 

liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti paviršiams skirtu 

valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kiekvieną kartą vaikui 

pasinaudojus tualeto patalpomis jas valyti ir dezinfekuoti. 

  

 



V SKYRIUS 

VEIKSMAI, ĮTARUS AR PATVIRTINUS COVID-19 ATVEJĮ 

 

 38. Įstaigos mokiniui ar darbuotojui sukarščiavus buvimo mokykloje-darželyje metu ar 

pasireiškus kitiems peršalimo ligų simptomams (čiauduliui, kosuliui, gerklės skausmui, dusuliui, 

apsunkintam kvėpavimui) jis izoliuojamas toje patalpoje, kurioje tuo metu yra, išvedant iš jos visus 

kitus asmenis. 

 39. Apie vaiko sveikatos būklę informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 40. Dėl susirgusiojo būklės ir tolimesnių veiksmų konsultuojamasi tel. 1808. 

 41. Kai susirgusysis išvyksta (yra išvežamas), patalpos, kuriose jis buvo pirmiausia turi būti 

vėdinamos mažiausiai 1 valandą. 

 42. Po vėdinimo patalpos turi būti kruopščiai valomos neutraliu plovikliu. Po valymo seka 

paviršių nukenksminimas biocidu efektyviu prieš virusus. Licencijuoti produktai turi būti naudojami 

pagal gamintojo instrukcijas. 

 43. Personalas, užsiimantis aplinkos valymu viešose erdvėse, kuriose buvo įtariamas ar 

patvirtintas COVID-19 atvejis, turi dėvėti  asmenines apsaugos priemones (AAP). 

 44. Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę. 

 45. Valymo metu susidariusios atliekos dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 46. Patvirtinta tvarka gali būti keičiama atskiru direktoriaus įsakymu. 

 

________________________ 


