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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad

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

paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti

sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui;“.

1. Pakeičiu 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną

gali dirbti tik vienoje grupėje. Šis reikalavimas netaikomas ikimokyklinio ugdymo auklėtojams,

priešmokyklinio ugdymo pedagogams:

1.1.2.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo

rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;

1.1.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;“.
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