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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ 

VEIKSMŲ PLANAS MAKSIMALIAM KONTAKTŲ RIBOJIMUI IR COVID-19 LIGOS 

PLITIMO ĮSTAIGOJE PREVENCIJAI 

 

 

COVID-19 LIGOS VALDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS 

 

1. Atsakingi asmenys už COVID-19 ligos valdymą Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Giliukas“ – visuomenės sveikatos specialistas, jam nesant  - masažuotojas-bendrosios praktikos 

slaugytojas. 

2. Jeigu įstaigos darbuotojui ar ugdytiniui pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, asmenys izoliuojami Fizioterapijos kabinete. 

3. Darbuotojai vadovaujasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) 

paskelbtais algoritmais, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 

liga. 

4. Jeigu įstaigos darbuotojui ar ugdytiniui nustatytas COVID-19 arba jis/ ji turėjo sąlytį 

su asmeniu, kuriam nustatytas COVID-19, darbuotojas pateikia informaciją įstaigos visuomenės 

sveikatos specialistui, nelaukdamas NVSC skambučio, ir vykdo visuomenės sveikatos specialisto 

nurodymus. Apie COVID-19 atvejus informuojamas įstaigos direktorius. 

5. Jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-

19 ligą (koronoviruso infekciją), ji apie tai informuoja NVSC, bendradarbiauja su NVSC, Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuru nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją. 

6. Įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis asmuo teikia informaciją švietimo skyriui, 

įstaigos bendruomenei, tėvams apie COVID-19 situaciją įstaigoje. 

7. Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo teikia informaciją per LR ŠMM parengtą 

nuorodą SOS.SMSMCOVID-19_IU, kai įstaigos darbuotojams ar ugdytiniams buvo nustatytas 

COVID-19 ar įstaigos darbuotojams ar ugdytiniams taikoma izoliacija. 

8. Patalpų dezinfekavimą, esant COVID-19 atvejui įstaigoje, organizuoja direktoriaus 

pavaduotojas, jam nesant – kitas direktoriaus įgaliotas asmuo. Dėl patalpų dezinfekavimo 

kreipiamasi į Viešosios tvarkos skyriaus specialistą tel. 8 46 31 44 03 arba tiesiogiai į patalpų 

dezinfekavimo įmonę  tel. 8 605 55016 (įmonė dirba savaitgaliais ir švenčių dienomis). Kreipiantis 

nurodomas patalpų (m2) plotas, kuriose buvo ugdomas arba jomis naudojosi  užsikrėtęs asmuo. 



 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI IR DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO VEIKSMAI 

 

9. Nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą: užtikrina, kad ugdymo paslaugų teikimo 

vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų 

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

10. Apie darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant informuoja įstaigos direktorių, darbuotojams rekomenduoja susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai. 

11. Užtikrina, kad darbuotojai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje ir kad su vaikais 

neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais. 

12. Užtikrina, kad visi darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

įstaigos patalpose ir teritorijoje, jeigu kitaip nenumato LR teisės aktai. 

13. Riboja darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboja kontakto laiką išlaikant 

saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m atstumu), jeigu kitaip nenumato LR teisės 

aktai. 

14. Susirinkimai, pasitarimai darbuotojams organizuojami nuotoliniu būdu, telefonu ir 

pan., fiziniai susirinkimai galimi, laikantis visų saugumo reikalavimų, vengiant darbuotojų 

būriavimosi, išlaikant atstumus (ne mažiau kaip 2 m), dėvint nosį ir burną dengiančias kaukes. 

Ribojamas darbuotojų kontaktas kavos pertraukų bei pietų metu. 

15. Užtikrina, kad asmenys, atlydintys vaikus ir/ar atvykstantys į įstaigą, dėvėtų nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – 

kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės 

kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai darbuotojas negali 

dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti 

parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

16. Užtikrina, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje 

būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

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

27%20(1).pdf). 

17. Užtikrina, kad po kiekvienos grupės panaudojimo bendros patalpos (kūno kultūros, 

muzikos salės, ugdymo(si) kabinetas, dailės kabinetas ir pan.)  būtų išvėdinamos ir išvalomos. 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)


18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui užtikrina, kad: 

18.1. ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 

18.1.1. vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų 

išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo 

paslaugos; 

18.1.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią 

dieną dirbtų tik vienoje grupėje; 

18.1.3. uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų 

grupėms, renginiai lauke organizuojami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją bei teisės aktų 

reikalavimus; 

18.1.4. maksimaliai būtų išnaudotos galimybės ugdymo (tame tarpe neformaliojo ir 

meninio) organizavimui lauke; 

18.1.5. organizuojant kontaktines neformaliojo, meninio ugdymo bei švietimo pagalbos 

specialistų darbą: neformaliojo ir meninio ugdymo pedagogai vienu metu dirbtų tik su tos pačios 

grupės vaikais pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. Veiklų metu turi būti vengiama 

fizinio kontakto. Organizuojant kontaktines logopedo konsultacijas, jos turi būti teikiamos 

individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti 

vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi 

dažnai liečiami paviršiai; 

18.1.6. asmeninės apsauginės priemonės naudojamos vadovaujantis LR teisės aktų 

reikalavimais; 

18.1.7. pedagogai vertintų į įstaigą priimamų ir ugdymo procese dalyvaujančių vaikų 

sveikatos būklę, apie pastebėtus vaiko sveikatos būklės pokyčius nedelsiant informuotų vaiko 

atstovus bei įstaigos direktorių; 

18.2. būtų laikomasi darbuotojų ir vaikų saugumo reikalavimų taip kaip tai numatyta 

einamuoju metu galiojančiuose teisės aktuose. 

19. Direktoriaus pavaduotojas užtikrina, kad: 

19.1. vaikų priėmimą vykdantys ir už temperatūros matavimą atsakingi darbuotojai būtų 

aprūpinti termometrais (termometrai visada būtų veikiantys, laiku pakeistos baterijos ir pan.) ir 

reikalingomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis (kaukėmis, respiratoriais ir pan.); 

19.2. AAP (asmeninės apsauginės priemonės) turi būti keičiamos vadovaujantis gamintojo 

pateiktais nurodymais, vienkartinės medicininės (chirurginės) kaukės – kai sudrėksta, užsiteršia ir 

ne rečiau kaip kas 4 val. Panaudotos AAP metamos į atskirą šiukšliadėžę, laikantis saugumo 

reikalavimų. 



19.3. prie visų lauko įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas būtų pateikta informacija pagal einamuoju metu galiojančius LR teisės aktus; 

19.4. šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams 

nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

19.5. darbuotojai būtų aprūpinti ir apmokyti, kaip teisingai naudotis asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis, apsaugančiomis nuo COVID-19 ligos; 

19.6. įstaigos kriauklės, sanitariniai mazgai dezinfekuojami nuolat; durų rankenos, laiptų 

turėklai, šviesos jungikliai valomi drėgnu būdu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

19.7. patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai 

būtų valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

19.8. būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (tiekiamas šiltas 

ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo); 

19.9. maksimaliai būtų užtikrintas įstaigos patalpų vėdinimas, valymas; 

19.10. aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 

COVID-19 pandemijos metu; 

19.11. būtų apribotas fizinis kontaktas tarp darbuotojų, jei kontaktas būtinas, apriboti 

kontakto laiką (ne ilgiau kaip 15 min.), išlaikant 2 m atstumą. Draudžiama darbuotojams būriuotis 

įstaigos koridoriuose, prie virtuvės; vaikams skirtą maistą auklėtojų (mokytojų) padėjėjos iš 

virtuvės pasiima griežtai laikantis grafiko; 

19.12. būtų sureguliuotas darbuotojų valgymo pertraukų metu laikas, siekiant sumažinti 

žmonių, kurie dalijasi personalo kambariu, virtuvėle, skaičių; 

19.13. auklėtojų (mokytojų) padėjėjos teiktų efektyvią pagalbą pedagogams viso ugdymo 

proceso metu. 

 

SU VAIKAIS DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMAI 

 

20. Grupėse dirbantys pedagogai vertina į įstaigą atvykusių vaikų sveikatos būklę 

(matuoja temperatūrą). Pedagogai, vykdantys vaikų priėmimą, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. Draudžiama priimti į įstaigą vaikus, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,30C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių 

(pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, bėrimai ir pan.). Pastebėjus termometro gedimus nedelsiant 

informuoja direktoriaus pavaduotoją, o jam nesant administracijos darbuotoją. 

21. Ugdymo proceso metu pedagogai nuolat stebi vaikų sveikatą. Pasireiškus 

karščiavimui (37,30C ir daugiau) arba bet kuriam iš užkrečiamųjų ligų simptomų (kosulys, 



pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.), nedelsiant informuoja įstaigos 

vadovą ir teisėtus vaiko atstovus (tėvus, globėjus). 

22. Neformaliojo ir meninio ugdymo pedagogai vienu metu dirba tik su tos pačios grupės 

vaikais pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. Veiklų, individualių konsultacijų metu turi 

būti vengiama fizinio kontakto.  

23. Logopedas konsultacijas teikia individualiai ar vienu metu dirba tik su tos pačios 

grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos 

patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.  

24. Ugdymo proceso metu pedagogai naudoja tik tuos žaislus ir priemones, kurias galima 

valyti ir skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų, išskyrus 

pavienius atvejus, prieš tai aptarus su visuomenės sveikatos specialistu bei įstaigos vadovu; 

25. Užtikrina patalpų vėdinimą prieš atvykstant vaikams į grupę ir ugdymo proceso metu. 

26. Maksimaliai išnaudoja galimybes ugdymo organizavimui lauke. Lauke laikosi grupių 

teritorijos suskirstymo zonomis, planuojamą išėjimą iš grupei priskirtos zonos suderina su  

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, o jam nesant įstaigos direktoriumi. 

27. Lauke skirtingų grupių vaikams ir darbuotojams vengti kontaktavimo, stoviniavimo, 

būriavimosi, būtina laikytis saugių atstumų, taip kaip tai numato einamuoju metu galiojantys LR 

teisės aktai (ne mažiau kaip 2 metrai). 

28.  Pedagogai renginius organizuoja tik gavę įstaigos vadovo leidimą. Užtikrina, kad jei 

lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių būtų išlaikomas saugus, LR teisės 

aktų reikalavimus atitinkantis atstumas. 

29. Pedagogai ir auklėtojų (mokytojų) padėjėjai dirba tik tą dieną priskirtoje grupėje.  

30. Draudžiama vaikščioti po grupes, būriuotis koridoriuose. Grupių durys, skiriančios 

vieną grupę nuo kitos, privalo būti uždarytos. 

31. Vengti fizinių susibūrimų kitose įstaigos patalpose. 

32. Draudžiami bendri kavos gėrimai grupėse. Pasitarimai, užklausimai, veiklų, projektų 

planavimai vyksta nekontaktinio darbo su vaikais metu, nuotoliniu būdu (telefonu, per zoom ir 

pan.), o kai to padaryti neįmanoma, būtina laikytis visų saugumo reikalavimų, kuriuos numato 

einamuoju metu galiojantys LR teisės aktai. 

33. Pedagogai ir grupėse dirbantys darbuotojai be svarbių priežasčių vengia vaikščiojimo 

po įstaigą. 

34. Auklėtojo (mokytojo) padėjėjai maistą iš virtuvės atsineša griežtai laikantis maisto 

pasiėmimo iš virtuvės grafiko. Draudžiama būriuotis įstaigos koridoriuose, prie virtuvės. 

 

 



DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKŲ PRIĖMIMO/PASIĖMIMO METU 

 

35. Ribojamas tėvų patekimas į įstaigą.  

36. Durys vaikų priėmimui atidaromos 7.30 val., uždaromos 9.00 val. 

37. Grupių pedagogai informuoja tėvus apie vaikų priėmimo į įstaigą laiką: priėmimo 

pradžia  - 7.30 val., pabaiga – 9.00 val., akcentuodami būtinybę nevėluoti.  

38. Grupių pedagogai užtikrina: sklandų vaikų priėmimą/pasiėmimą iš įstaigos, taip pat 

galimybę tėvams paskambinti į grupę grupės telefonu ir susiderinti vaiko atvedimą į grupę ar 

pasiėmimą iš jos. Vienu metu grupės rūbinėlėje leidžiama būti vienam vaiką 

atlydėjusiam/pasiimančiam asmeniui. Draudžiamas tėvų būriavimasis įstaigos koridoriuose, 

laiptinėse.  

39. Vaikų priėmimas ir pasiėmimas organizuojamas: 

39.1. esant palankioms oro sąlygoms: vaikų priėmimas ir pasiėmimas organizuojamas 

lauke priskirtoje grupės teritorijoje. Apie priskirtą grupės teritoriją tėvus informuoja grupės 

mokytojai; 

39.2. nesant galimybei vaikų pasitikimą/išlydėjimą organizuoti lauke, grupės mokytojai 

užtikrina, kad tėvai prieš atvesdami/pasiimdami vaiką susisiektų su grupės mokytojais telefonu ir į 

grupės rūbinėlę įeitų po vieną, nesibūriuotų laiptinėje, koridoriuje. Tuo metu kai grupės rūbinėlėje 

yra vienas vaiką atlydėjęs/ pasiimantis asmuo, kiti tėvai laukia lauke, prie lauko durų; 

39.3. vaikui atėjus į grupę mokytojas pamatuoja jam temperatūrą, įvertina, ar nėra 

užkrečiamųjų ligų simptomų. 

40. Esant būtinybei, priimant vaikus iki 8.00 val. ir/ ar išlydint juos po 17.00 val. gali būti 

prašoma auklėtojo (mokytojo) padėjėjų pagalbos, apie papildomą darbą direktoriaus pavaduotojui 

su darbuotoju susitarus iš anksto ir gavus įstaigos direktoriaus leidimą. 

 

MASAŽUOTOJO-BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO VEIKSMAI 

 

41. Sveikatinimo procedūras atlikti tik laikantis visų saugumo reikalavimų. 

42. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti tik dėvint apsaugines kaukes, jas 

reguliariai keisti. 

43. Po kiekvienos procedūros patalpos turi būti išvėdintos, o paviršiai dezinfekuoti. 

44. Prieš ir po kiekvienos procedūros plauti rankas šiltu vandeniu, jas dezinfekuoti. 

45. Į patalpas priimti tik tuos asmenis, kurių atėjimas suderintas. Laikytis nustatytų saugos 

reikalavimų. 

46. Informuoti įstaigos vadovą apie trūkstamas higienos priemones bei asmenis, kurie 

nesilaiko nustatytų saugos reikalavimų. 



47. AAP (asmeninės apsauginės priemonės) turi būti keičiamos vadovaujantis gamintojo 

pateiktais nurodymais, vienkartinės medicininės (chirurginės) kaukės – kai sudrėksta, užsiteršia ir 

ne rečiau kaip kas 4 val., o vienkartinės pirštinės – priklausomai  nuo kontakto su galimai užterštais 

paviršiais dažnumo. Vienkartinių AAP negalima naudoti pakartotinai. 

48. Panaudotos AAP metamos į atskirą šiukšliadėžę, laikantis saugumo reikalavimų. 

49. Sveikatinimo paslaugos teikiamos pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. 

50. Matuoja atvykusių į darbą darbuotojų kūno temperatūrą. Nustačius, kad darbuotojas 

karščiuoja (temperatūra 37.3C ir daugiau), nedelsiant informuoja įstaigos direktorių arba jį 

pavaduojantį asmenį. 

 

BŪTINI VEIKSMAI VISIEMS ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS 

 

51. Darbuotojai į įstaigą atvyksta pro pagrindinį įėjimą. Dėvi veidą ir burną dengiančias 

apsaugos priemones taip, kaip tai numato LR teisės aktai. 

52. Atvykus į darbą darbuotojams pamatuojama temperatūra. Temperatūrą matuoja 

masažuotojas-bendrosios praktikos slaugytojas, jam nesant – darbuotojams sudaromos sąlygos 

matuotis temperatūrą darbo vietoje. 

53. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

54. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

rekomenduojama susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. 

55. Darbuotojams turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) draudžiama atvykti į 

įstaigą. 

56. Darbuotojai privalo laikytis saugių atstumų, čiaudėjimo-kosėjimo etiketo, darbo metu 

vengti kontaktavimo, nesibūriuoti įstaigos vidaus patalpose, koridoriuose, lauke.  

57. Asmeninės apsauginės priemonės naudojamos vadovaujantis einamuoju metu 

galiojančiais LR teisės aktų reikalavimais. Panaudotos vienkartinės nosį ir burną apsaugančios 

kaukės metamos į atskirą šiukšliadėž įstaigos darbuotojams skirtuose sanitariuose mazguose, 

laikantis saugumo reikalavimų. 

58. Privalomi tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizuojami pagal 

sudarytą darbuotojų privalomų tyrimų dėl COVID-19 grafiką. Už grafiko sudarymą ir kontrolę 

atsakingas direktoriaus pavaduotojas.  



59. Darbuotojai privalo laikytis darbuotojų sveikatos privalomo tikrinimo dėl 

užkrečiamųjų ligų išvadų nurodymų. 

60. Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba 

nepasitikrinę be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), 

atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriami dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliami toje pačioje 

darbovietėje į kitą darbą, kurį jiems leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių 

nėra, nušalinami nuo darbo, nemokant jiems darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol pasitikrins, ar 

neserga užkrečiamąja liga. Darbuotojai grąžinami į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia 

darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą. 

61. Darbuotojams pažeidžiantiems ar nesilaikantiems nurodytos tvarkos bus taikomos 

drausminės nuobaudos. 

 

 


