
PATVIRTINTA:
Taurages lopSelio-darLelio,,.{Zuoliukas"
Direktoriaus 2021 m. rugsejo 1 d. f sakymu Nr. V-102

IKTMOKYKLTNTO UGDYMO ORGANTZAVTMO BUTINU SALYGV UzTIXnINIMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Ikimokyklinio ugdyrno organizavirno bfltinq sqlygl] uZtikrinimo tvarkos apra5as (toliau -
Apra5as) reglamentuoja vaikq ugdymo organizavimo tvark4 Tauragds lopSelyje-darLelyje

,,.{Zuoliukas" (toliau - Lop5elis-darZelis) COVID- 1 9 pandemijos metu.

2. Apra5as parengtas vadovauiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro -
valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. lapkridio 6 d.

sprendimo Nr. V-2543 ,,Del ikimokyklinio ir priesrnokyklinio ugdymo organizavimo bUtinq

s4lygr+" suvestine redakcija nuo 2027-09-0i.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

3. Lop5elyje-darLelyje vaikq ugdynas organizuojatnas maksimaliai laikantis grupiq
izoliacijos principo:

3.1. vaikai lanko nuolatos t4 padi4 grupg, grupes veikla vykdoma taip, kad b[tq i5vengta
skirtingas grupes lankaniiq vaikq kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos.

Esant pagrfstam poreikiui grupes gali bflti perfonnuojamos ir sudaromos ne trumpesniam kaip 2
savaidiq laikotarpiui ;

3.2. ikimokyklinio ugdyrno aukldtoiai t4 paii4 dien4 dirba tik vienoje grupdje;
3.3. su vaikais nekontaktuoja darbuotojai, i kuriq pareigas neieina tiesioginis darbas su

vaikais;
3.4. ribojamas skirtingose grupdse dirbaniiq darbuotojq kontaktas, jei to padaryti

neimanoma, ribojamas kontakto laikas i5laikant saugll atstum4 ir ddvint veido apsaugos
priemones;

3.5. vaikai maitinami grupes patalpose;
3.6. bendros veiklos kelioms vaikq grupems negali biiti organizuojamos. Po kiekvienos

grupes muzikos uZsiemirno sales patalpos iSvedinamos ir i5valomos;
3.7. maksimaliai i5naudojarnos galirnybes ugdyn4 organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos

keliq grupiq veiklos, tarp dalyviq turi blti iSlaikomas ne maZesnis, kaip 2 metrry atstumas.
3.8. Svietimo pagalbos specialistq kontaktines konsultacijos teikiamos individualiai ar

vienu metu dirbama tik su tos padios glupes vaikais. Konsultacijq metu vengiama frzinio kontakto.
Po kiekvienos konsultacijos patalpos iSvedinarnos ir nuvalotni dalnai liediarni pavir5iai.

4. Prie idjimo iugdymo istaig4 pateikiama informacij4 apie:
4.1 . asmens higienos laikyrnosi bltinybg (ranktl higien4, kosejirno, diaudejimo etiket4 ir kt.);
4.2. apie reikalavirnus del kaukitl devejirno uZdarose patalpose;
4.3. draudirn4 ugdyme dalyvauti vaikams, kurierns pasireiSkia [miq vir5utiniq kvepavimo

takq infekcijq poZymiai (pvz., karsdiavirnas -37,3 oC ir daugiau), kosulys, pasunkejgs kvepavimas
ir pan.

5. Salia idjimo i istaigos patalpas sudarytos galimybes rankq dezinfekcijai (gerai
matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintas rankq dezinfekcijai skirtos priemones).



III SKYRIUS
PRIEMIMO I LOPSELI-DARZELI TVARKA

6. Visi vyresni nei 6 m. asmenys ugdymo paslaugq teikimo vietoje uZdarose patalpose

d6vi nosi ir burn4 dengianiias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones), kurios priglunda prie veiclo ir ttisiikai dengia nosi ir burncy (toliau - kaukes). Kaukitl

leidiiama nedattiti kitiems asmenims t,eilrlq, lcuriq negalima atlikti bunant su kauke, vykdymo

metu, taip pat asmenirns d|l sveikatos bul{l\s - tolriems asmenims relcomenduojamas veido

slqtdelis.
7. Stebima vaikus atlydindiq aslnenll sveikatos b[kle (sudarytos s4lygos matuoti(s) klno

temperatlr4).
8. Vertinama visr.p priimamry i lopieli-darieli vaikry sveikatos bilkle.
9. Nepriimami vaikai, kuriems pasirei5kia lmiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcrjq

poZl.rniai (pvz., karSdiavim as - 37 ,3 
oC ir daugiau, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), kurie

viduriuoja, vemia, skundZiasi skausmu, turi neZinornos kilmes berimo elementq ar kitq poZymiq,

nurodytq Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,lkimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdymo

programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 80 punkte.

IV SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMO BUTINU SALYGU UZUXRTNIMAS

10. Visi vyresni nei 6 metq asmenys ugdymo paslaugq vietoje d6vi kaukes.
11. Vykstant ugdymo procesui palaliniai asmenys i lop5eli-darZ,eli neileidiiami,

i5skyms atvejus, kai jie palydi ar pasitinka vaikus, teikia paslaugas, bltinas ugd5rmo proceso

organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui patalpos yra

panaudojamos kitoms reikmdms, uZtikrinama, kad prie5 prasidedar-rt ugdymo procesui, jos bUtq

iSvedintos, i5valytos ir dezinfekuotos laikantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos parengtq

rekomendacijq patalpq valymui COVID- 19 pandemijos tnetu ir nurodytq Sios tvarkos l4 punkte.

12. fstaigoje darbuotojq sveikata stebima:
12.1 . sudaromos sqlygos matuoti(s) darbuotojams kluo temperat[r4 atvykus I darb4;

72.2. darbuotojams, kuriems pasirei5kia timiq vir5utiniq kvdpavimo takq infekcijq
poZymiai (pvz., karSdiavirnas - 37,3 "C ir daugiau, kosulys, pasunkejgs kvepavirnas ir pan.) turi
nedelsiant apleisti ikimokyklinio ugdymo patalpas. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti
del COVID-19 ligos registruojantis Kar5t4j4 koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroning
registracijos form4 - www. 1 808.lt;

12.3. jeigu administracija i5 darbuotojo, vaiko ar jo t6vq (globdjq, rtipintojq) gavo
informacij4 apie jam nustatyt4 COVID-l9 lig4 (koronovituso infekcij4), apie tai nedelsiant
infonnuojamas Nacionalinis visuomends sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau - NVSC), bendradarbiaujama su NVSC nustatant s41yti turejusius asmenis ir jiems taikant
izoliacijE;

12.4. draudZiama i lop3eli-darZeli atvykti asmenims, kuriems privaloma tzoliaclja,
izoliacijos laikotarpiu;

13. Sudaromos tinkamos s4lygos darbuotojq ir vaikq rankq higienai (praustuvese tiekiamas
Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq patiekiarna skysto rnuilo). Sudarytos s4lygos darbuotojq
rankq dezinfekcijai.

14. Lop5elio-darZelio grupiq patalpos iSvddinamos prie5 atvykstant vaikams ir ne

reiiau kaip 2 kartus per dien4, o aplinkos valynas atliekamas atsiZvelgiant i Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpq valymui COVID-
1 9 pandemijos metu: http: I lbit.lyl3hGFqV4.



V SKYRIUS
INFEKCIJU rLITIMA RIBoJANdIo nnZlruo IVEDIMo SALYG9S

15. Kai vadovaujantis LR Zn-roniq uZkrediamqjtl ligq profilaktikos ir kontroles istatymo 26

straipsnio 3 dalimi, esant COVID- 19 ligos iSplitimo pavojui, atsiZvelgiant I NVSC teikim4 ra5tu,

savivaldybes administracijos direktoriaus sprendirnu nustatotnas savivaldybes teritorijoje esandios

Svietimo istaigos visos ar dalies veiklos ribojimas ir del to visa ar dalis Svietimo istaigos veiklos

sustabdoma ir (ar) jose vaikq ugdymas organizuojamas nuotoliniu b[du.
16. Kai LR Vyriausybes sprendimu, esant COVID- 19 ligos i5plitimo pavojui, nustatomas

visos ar dalies Svietimo istaigq veiklos ribojirnas ir del to visa ar dalis Svietimo istaigq veiklos

sustabdoma ir (ar) jose vaikq ugdyn'ras organizuojamas nuotoliniu bldu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Lop5elio-darZelio visi pedagogai, darbuotojai, ugdytiniq tevai (globejai, rupintojai) su

Tvarkos apraSu yra supaZindir-rarni elektroninemis priemonemis: el. pa5tu,

www.tauragesazuoliukas. lt


