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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“  VAIKŲ UGDYMO  

ORGANIZAVIMO, EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ŠALYJE METU,  

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vaikų ugdymo organizavimo Kauno lopšelyje-darželyje „Klevelis“ tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

parengtomis rekomendacijomis ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymo 

organizavimo tvarką ikimokyklinėse įstaigose ekstremaliosios situacijos šalyje metu. 

2. Vaikai į Kauno lopšelį-darželį „Klevelis“ (toliau – Įstaiga), veikiantį adresais Griunvaldo g. 

26 ir Griunvaldo g. 26A,  priimami tik įvertinus vaiko sveikatą, t.y. neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. karščiavimas, kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

t.t.). 

3. Vaikus į Įstaigą atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – Tėvai). 

4. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo: 

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

kitas priemones);  

 įėjus prie Įstaigos durų privaloma dezinfekuoti rankas; 

5. Tėvai vaikus į Įstaigą turi atvesti iki 8:30 val. ir pasiimti iki 18:00 val. (arba pagal grupių 

darbo laiko pabaigą); 

6. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ūmių 

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

dirbantį visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ir grupės auklėtoją kreipiasi į vaiką gydantį 

šeimos gydytoją; 

7. Siekiant suvaldyti ugdytinių srautus ir užtikrinti grupių izoliacijos principo laikymąsi, pagal 

galimybes ugdytinių srautai skirstomi taip: pastate adresu Griunvaldo g. 26 A yra keturi atskiri 

įėjimai/išėjimai (atskiras „Pelėdžiukų“ grupės įėjimas, atskiras „Bitučių“ grupės įėjimas, atskiras 

įėjimas su koridoriumi, kuriuo naudojasi „Meškučių“ ir „Skruzdėliukų“ grupių ugdytiniai, atskiras 



įėjimas su koridoriumi, kuriuo naudojasi „Zuikučių“ ir „Voveriukų“ grupės ugdytiniai). Mokytojai 

privalo užtikrinti, kad vienu metu įėjimu/išėjimu naudotųsi tik vienos grupės ugdytiniai (pvz. einant 

į lauką ar grįžtant iš lauko į grupės patalpas). 

Pastate adresu Griunvaldo g. 26 įėjimu į pastatą ir išėjimu į vidinį kiemą naudojasi dvi grupės I-a 

„Montessori“ ir II-a „Montessori“.  

8. Kiekvieną rytą vaikus sutinka grupės pedagogas prie Įstaigos durų, o vakare, Tėvams 

paskambinus, iki Įstaigos durų vaiką palydi ugdantis pedagogas; 

9. Tėvams į Įstaigos pastatus įeiti galima tik dėvint apsaugos priemones (kaukes, respiratorius, 

skydelius ir kt.) 

10. 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 Įstaigą nepriimamas. 

11. Vaikui sunegalavus, grupės pedagogas atveda vaiką į visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir 

informuojami vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto kabinete. 

12. Prieš pradedant vaikų priėmimą Įstaiga turi būti pasirengusi įgyvendinti Sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas: 

12.1.  šalia įėjimų į įstaigos patalpas sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai, gerai 

matomoje vietoje padėti/pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones;  

12.2. šalia įėjimų į įstaigą (durų) pakabinti informaciją apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.) ir būtinybę dėvėti apsaugines veido 

priemones (kaukes, respiratorius ir kt.). 

12.3. priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir 

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

skysto muilo); 

12.4. patalpas vėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 1 kartą per valandą; 

12.5. patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (dažnai 

liečiamus (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) paviršius kaip galima dažniau, 

bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną). 

13. Ikimokyklinių įstaigų darbuotojai privalo: 

13.1. vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, kontaktuojant su ugdytinių tėvais, privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; 



13.2. ugdymo proceso metu darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones, jeigu neišlaikomas didesnis kaip 2 metrų atstumas tarp darbuotojo ir ugdytinių 

grupėje ir  didesnis kaip 1 metro atstumas lauke.  

13.3. darbuotojai privalo, bendro naudojimo patalpose, koridoriuose ir t.t. dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones kontaktuojant su kitais darbuotojais; 

13.4. maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai tą pačią dieną turi 

dirbti tik vienoje grupėje, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę; 

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

kontakto tiek patalpose, tiek lauke (grupių zonos lauke atskirtos paženklinant spec. dažais ant 

žolės). 

13.6. neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms; 

13.7. specialistai, vykdantys veiklą kitose, ne grupės patalpose (salė, specialistų 

kabinetai) organizuoja ugdymą individualiai arba tik su tos pačios grupės ugdytiniais.  

13.8. mokytojai privalo užtikrinti, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių 

pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais; 

13.9. patalpų priežiūrą ir dezinfekciją vykdyti vadovaujantis Įstaigoje patvirtintu patalpų 

valymo ir dezinfekcijos tvarkos aprašu. 

13.10. pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas pan.), nedelsiant informuoti Įstaigos 

administraciją ir nusišalinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. 

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

arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, 

darbuotojas informuoja Įstaigos administraciją, o Įstaigos administracija informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti 

su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

14. Ugdytinių tėvai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones tiek Įstaigos 

viduje, tiek kontaktuodami su kitais asmenimis lauke. 

15. Ugdytinių tėvams (globėjams) ar ugdytiniui nustačius patvirtintą COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcija) atvejį ugdytinių tėvai (globėjai) informuoja įstaigos administraciją ir vykdo 

epidemiologų nurodymus. 

16. Įstaigos pastate adresu Griunvaldo g. 26 A, kur veika 6 alergiškų vaikų grupės, nustačius  

patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) atvejį ugdytiniui ar grupėje dirbančiam 

darbuotojui, būtų taikoma tos grupės izoliacija ir vykdomi epidemiologų nurodymai.  



17. Įstaigos pastate adresu Griunvaldo g. 26, kur veikia 2 bendrosios paskirties grupės, 

nustačius  patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) atvejį ugdytiniui ar grupėje 

dirbančiam darbuotojui, būtų taikoma abiejų grupų ir visų tam pastate dirbančių darbuotojų 

izoliacija, bei  vydkomi epidemiologų nurodymai. 

18. Su šiuo tvarkos aprašu Įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai, o bendruomenė 

supažindinama tvarkos aprašą patalpinant įstaigos interneto svetainėje adresu www.klevelis.lt ir 

grupių uždarose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. 

19. Šis tvarkos aprašas galioja nuo jo patvirtinimo dienos iki atskiro pakeitimo. 

 

 

http://www.klevelis.lt/

