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Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“  (toliau – Įstaiga) darbuotojai pasirengę  įgyvendinti 

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo rekomendacijas: 

 Rankų dezinfekcijai stovai su dezinfekuojančiu skysčiu stovi laiptinėse ir dezinfekcinį 

skystį turi grupės. 

 Pakabinta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.);  

 Sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas 

šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto muilo); 

 Patalpos vėdinamos neesant vaikams grupėje ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

 Patalpų aplinka valoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

Įstaigos darbuotojai privalo: 

   pateikti deklaraciją; 

   kiekvieną dieną atvykus į Įstaigą, visuomenės sveikatos specialistas ar/ir įstaigos vadovo 

paskirtas darbuotojas, privalo pamatuoti darbuotojui kūno temperatūrą. Temperatūros 

rodmenys pažymimi sveikatos būklės vertinimo žurnale.  

 darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. Ugdymo proceso metu apsaugos priemonių dėvėti nereikia. 

 paskambinus tėvams telefonu, vaikus pasitikti  iki 8.30 val. ir išleisti  iki 17.30 val. grupės 

laiptinėje.  Prailginto darbo grupės neveiks. 

 griežtai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirba tik vienoje grupėje; 

 grupių veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto 

patalpose ir lauke;  

 pagalbos vaikui specialistai ir meninio ugdymo mokytojai įpareigoti parengti darbo su 

vaikais darbo grafikus, išlaikant grupių izoliacijos principo. Skirti 15 min. patalpų 

vėdinimui ir dezinfekcijai. Neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms; 

 įpareigoti direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir ūkvedį „Stop“ juosta pažymėti grupių aikštelių 

ribas teritorijoje; 

 grupių mokytojai įpareigoti (korpusais) susitarti ir keisti veiklos lauke buvimo laiką,  

išlaikant grupių izoliacijos principo. Veiklos lauke grafiką pateikti direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui.  

 užtikrinti, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

      darbas su vaikais; 

 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. 

 

 


