PATVIRTINTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. V-82
ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO
SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – gimnazija) ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo A. Verygos 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
2. Aprašas reglamentuoja gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo organizavimo
tvarką karantino metu.
II SKYRIUS
PASIRENGIMAS VAIKŲ PRIĖMIMUI
3. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja, prieš pradedant vaikui lankyti ikimokyklinio ugdymo
skyrių, vaikų tėvams elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčia susipažinimui deklaraciją: „Deklaracija
apie vaiko sveikatos būklę bei ryšį su priskirtais rizikos grupės asmenimis“ (1 priedas);
3.1. vaiko tėvai privalo susipažinti su deklaracija ir, pirmą dieną atvedus vaiką į ikimokyklinio
ugdymo skyrių, deklaraciją pasirašyti;
3.2. deklaraciją vaikų tėvams pasirašymui paduoda auklėtojos padėjėja;
3.3. auklėtojos padėjėja, tėvų pasirašytas deklaracijas, perduoda ikimokyklinio ugdymo skyriaus
vedėjai.
III SKYRIUS
DARBO LAIKAS, VAIKŲ PRIĖMIMAS IR PASIĖMIMAS
4. Darbo laikas: nuo 7.30 val. iki 17.30 val..
5. Dirba viena ikimokyklinio ugdymo grupė.
6. Vaikai priimami „Kiškučių“ grupės patalpose.
7. Izoliacinė patalpa – „Boružėlių“ grupėje.
8. Vaikų priėmimas:
8.2. tėvai, atvedę vaikus į ikimokyklinio ugdymo skyrių, turi dėvėti veido apsaugos priemones (veido
kaukes);
8.3. atvedus vaiką prie lauko durų, jį pasitinka auklėtojos padėjėja;
8.4. tėvai turi laukti už lauko durų, kol bus matuojama vaiko kūno temperatūra (vaikai, kuriems bus
nustatytas karščiavimas (37,3 °C ir daugiau, nepriimami);
8.5. vaikai, kurie turės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, pasunkėjęs kvėpavimas,
kosulys ar kitokių sveikatos sutrikimo požymių),į ikimokyklinio ugdymo skyrių nepriimami;
8.6. jeigu vaiko kūno temperatūra ne daugiau 37,3 °C ir vaikas neturi kitokių sveikatos surikimo
požymių, jis priimamas į ikimokyklinio ugdymo skyrių.
9. Vaikų pasiėmimo tvarka:

9.1. vaiko tėvai (prieš 10-15 min. iki vaiko pasiėmimo) telefonu praneša ikimokyklinio ugdymo
skyriaus auklėtojos padėjėjai, kad atvyksta pasiimti vaiko ir atvykę laukia prie lauko durų, kol auklėtojos
padėjėja atves vaiką tėvams.
IV SKYRIUS
AUKLĖTOJŲ, AKLĖTOJŲ PADĖJĖJŲ BEI KITŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMAI
10. Grupės auklėtoja:
10.1. kiekvieną darbo dieną vaikų laukia „Kiškučių“ grupės patalpose;
10.2. pastebėjus, kad vaikui atsirado viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ar kitokių sveikatos
sutrikimo požymių, nedelsiant apie tai informuoja vaiko tėvus telefonu ir paprašo, kad nedelsiant atvyktų
pasiimti vaiko;
10.3. vaiką, kuriam pastebėjo sveikatos sutrikimo požymių, perduoda auklėtojos padėjėjai;
10.4. kitiems grupėje likusiems vaikams, padeda nusiplauti rankas ir, esant palankioms oro sąlygoms,
išveda juos į lauką, esant nepalankioms oro sąlygoms – į aktų salę.
11. Grupėje dirbanti antroji auklėtojos padėjėja išvėdina grupės patalpas, dezinfekuoja paviršius ir
žaislus, drėgnu būdu išvalo grupės patalpų grindis.
12. Auklėtojos padėjėja:
12.1. kiekvieną darbo dieną iš ryto išvėdina grupės patalpas (atidaro langus 10-15 min. iki atvykstant
pirmajam vaikui), taip pat nuolat vėdina patalpas, dezinfekuoja paviršius, kai vaikai išeina iš grupės su
grupės auklėtoja.
12.2. vaikų priėmimo ir atsiėmimo metu dėvi veido apsaugos priemones (veido kaukes);
12.3. ryte pasitinka tėvų atvestą vaiką lauke ir įsiveda jį grupės koridorių;
12.4. grupės koridoriuje matuoja vaiko kūno temperatūrą bekontakčiu termometru;
12.5. pamatuotą vaiko kūno temperatūrą fiksuoja žurnale (2 priedas);
12.6. jei vaiko kūno temperatūra ne daugiau 37,3°C, padeda nusirengti viršutinius drabužius ir
nusiauti batus. Vaiko batus padeda ant pakloto suvilgyto chloruotu skysčiu ir vaiką nuveda į grupės
patalpas ir atiduoda grupės auklėtojai;
12.7. jeigu vaiko kūno temperatūra daugiau 37,3°C ar vaikas turi kitokių sveikatos sutrikimo
požymių, vaiko nepriima, grąžina jį laukiantiems tėvams ir pataria tėvams kreiptis į gydymo įstaigą.
12.8. savo darbo metu nuolat stebi vaikų sveikatą ar jiems nepasireiškė peršalimo ar kitokie sveikatos
sutrikimo požymiai;
12.9. pastebėjusi, kad vaikui atsirado viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ar kitokių sveikatos
sutrikimo požymių:
12.9.1. dėvėdama veido ir kūno apsaugos priemones (veido kaukę, vienkartinį chalatą bei pirštines)
aprengia vaiką, išveda jį pro lauko teritoriją į izoliacinę patalpą „Boružėlių“ grupėje ir laukia kol atvyks
vaiko tėvai;
12.9.2. atvykus vaiko tėvams aprengia vaiką, išveda jį į lauką, atiduoda tėvams ir pataria tėvams
nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą;
12.9.3. atidavus vaiką jo tėvams, grįžta į izoliacinę patalpą, nusiima veido ir kūno apsaugos
priemones (veido kaukę, vienkartinį chalatą bei pirštines), įdeda juos į šiukšlių maišą, jį užriša ir išmeta
į bendrojo naudojimo konteinerį, išvėdina ir dezinfekuoja izoliacinę patalpą (baldų paviršius, durų
rankenas ir kt.), drėgnu būdu išvalo izoliacinės patalpos grindis;
12.10. grįžus į „Kiškučių“ grupę, vaikų pasivaikščiojimo lauke ar vaikams su auklėtoja išėjus į aktų
salę, išvėdina (atidaro langus) „Kiškučių“ grupės patalpas, dezinfekuoja baldų paviršius, žaislus, durų
rankenas ir kt., išvalo drėgnuoju būdu grupės patalpų grindis;
12.11. kiekvieną darbo dieną dezinfekuoja kriaukles ir kitus sanitarinius mazgus, kai jais jais
pasinaudoja vaikai.

13. Virėja:
13.1. pagamintą maistą uždaruose induose nuneša prie „Kiškučių‘ grupės koridoriaus durų ir padeda
jį ant tam skirto stalo;
13.2. telefono skambučiu informuoja auklėtojos padėjėją, kad ji į grupę įsineštų maistą.
14. Aplinkos ir vidaus priežiūros darbininkė:
14.1. prižiūri, kad koridoriuose prie įėjimo į „Kiškučių“, „Boružėlių“ grupių patalpas ir patalpose,
vaikams nepasiekiamoje vietoje, visada būtų dezinfekcinio skysčio rankoms;
14.2. aktų salėje, po vykusios su vaikais veiklos, dezinfekuoja paviršius, durų rankenas, drėgnu būdu
valo grindis ir laiptinę, dezinfekuoja laiptų turėklus.
15. Darbuotojai neturintys tiesioginio kontakto su vaikais:
15.1. dėvi veido apsaugos priemones;
15.2. savo darbo vietą prižiūri vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijomis;
16. Logopedė bei meninio ugdymo mokytoja dirba nuotoliniu būdu.
17. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinės grupės vaikai mokosi nuotoliniu būdu.
18. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja:
18.1. kiekvieną darbo dieną nuolat kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi šio aprašo tvarkos;
18.2. matuoja darbuotojų kūno temperatūrą jiems atvykus į darbą ir ją fiksuoja žurnale (3 priedas);
18.3. neleidžia dirbti darbuotojams, kurių kūno temperatūra aukštesnė negu 37,3 °C, ir/ar darbuotojai
turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir nedelsiant nušalina juos nuo darbo;
18.4. gavusi iš darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją),
apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau
-NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis, jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Už šio aprašo vykdymą atsakinga gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.
20. Paskelbus šį aprašą gimnazijos interneto puslapyje ir gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
grupių bei bendrajame informacijos stenduose, pripažįstama, kad su juo supažindinti visi gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai, vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai).
21. Už šio aprašo nevykdymą arba netinkamą vykdymą ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas pasikeitus teisės aktams.
______________________________

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdymo organizavimo
karantino laikotarpiu tvarkos aprašo 1 priedas

DEKLARACIJĄ APIE VAIKO SVEIKATOS BŪKLĘ BEI RYŠĮ SU
PRISKIRTAIS RIZIKOS GRUPEI ASMENIMIS
Aš, __________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________________
patvirtinu:
kad mano vaikas__________________________________________neserga lėtinėmis ligomis,
nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui
išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios
situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo
patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms sergantiems lėtinėmis ligomis,
nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga
diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas;
širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2–4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų
ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po
autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia
chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos,
kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną, ir ligos,
nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės
ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas) ir vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenims.
Man yra išaiškinta ir žinau, kad:
1. Pastebėjęs(-usi) atsiradusius vaikui viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų
ir kitų infekcinių susirgimų (karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo,
viduriavimo ir pan. požymiams, pasižadu nedelsdamas(-a) apie tai pranešti įstaigos vadovui ir
konsultuotis karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
2. Esu susipažinęs(-usi) ir žinau, kad jei šioje deklaracijoje pateikiau klaidinančią ar
melagingą informaciją, tokiais savo veiksmais pažeidžiau teisės aktų dėl sveikatos apsaugos
reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, tai man gali būti taikoma drausminė,
administracinė, baudžiamoji ir (ar) civilinė atsakomybė.

________________________
(vardas, pavardė)

______________
(parašas)

________________
(data)

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdymo organizavimo
karantino laikotarpiu tvarkos aprašo 2 priedas
VAIKŲ KŪNO TEMPERATŪROS MATAVIMO ŽURNALAS
Eil. Vardas, Pavardė
Nr.

Data

P.S.: langelyje įrašomas žodis ,,pamatuota“
___________________________________

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdymo organizavimo
karantino metu tvarkos aprašo 3 priedas

DARBUOTOJŲ KŪNO TEMPERATŪROS MATAVIMO ŽURNALAS
Eil. Vardas, Pavardė
Nr.

Data

P.S.: langelyje įrašomas žodis „pamatuota“
________________________________

