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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR DARBO  ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SĄLYGŲ  TVARKOS APRAŠAS 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis tvarkos aprašas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ (toliau- lopšelis-

darželis) ugdymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau -Aprašas) nustato veiksmų seką ir 

tvarką Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“, organizuojant vaikų ugdymą ir darbo 

organizavimo būtinų sąlygų laikymąsi. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis: 

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.  sprendimu Nr. V-2543 „Dėl  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų;  

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 11 d.  sprendimu Nr. V-2592 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“; 

2.3.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. rugpjūčio 10 d. 

rekomendacijomis „Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros 

patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (kai galimas užteršimas SARS-

COV-2 virusu). 

II VAIKŲ PRIEŽIŪROS IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

3. Asmenys atlydintys vaikus ir visi lopšelio-darželio darbuotojai darbo metu privalo dėvėti nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius). Kaukių leidžiama nedėvėti 

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jie privalo dėvėti veido skydelį. 

4. Vyresniems nei 6 metų ugdytiniams, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programą, leidžiama nedėvėti kaukių, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. 

5. Įeinant į  lopšelį- darželį privaloma dezinfekuoti rankas. 

6. Draudžiama vaikams atsinešti iš namų žaislus. 

7. Vaikų slaugytoja užtikrina, kad prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas būtų pateikta informacija apie: 

7.1.  asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

7.2.  apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

7.3.  draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau), 

kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas); 



7.4.  Mokytojos kiekvieną rytą vertina vaikų ir atlydinčių tėvų sveikatos būklę (matuoja 

temperatūrą). Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, 

turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimų elementų ir kt., taip pat turinčius utėlių ar glindų  

ugdymo veikloje nebūtų priimamai. 

7.5.  Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu, jis izoliuojamas sveikatos kabinete, kol atvyks 

tėvai, o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

7.6.   Mokytojos maksimaliai išnaudoja galimybes ugdymą organizuoti lauke. Pagal  HN 75:2016 

vaikai turi būti išvedami į lauką 2 kartus šviesiu paros laiku. Vaikų veikla neorganizuojama, kai oro 

sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai: 

7.7.  Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro 

atstumas. 

7.8.  Vaikai nuolat lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma tik tai pačiai grupei, draudžiama 

vykdyti veiklas kelioms vaikų grupėms kartu. 

7.9.  Mokytojos ir mokytojų padėjėjos tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje. 

III DARBUOTOJŲ VEIKSMAI UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO METU 

8. Darbuotojai kiekvieną dieną atlieka šiuos veiksmus: 

8.1.  dezinfekuoja rankas prie įėjimo į patalpas; 

8.2.  darbuotojai atėję į darbą turi pasimatuoti kūno temperatūrą. Kontrolinis termometras stovi 

administracijoje ir kiekvienoje grupėje (grupės termometrais matuojasi tik tos grupės darbuotojai); 

8.3.  darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą ir ugdymo metu, dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones;  

8.4.  darbuotojai griežtai privalo laikytis rankų higienos, čiaudėjimo-kosėjimo etiketo, kuo mažiau 

liesti rankomis lūpas, akis, nosį;  

8.5.  panaudotos apsaugos priemonės metamos į atskirą šiukšlių maišą; 

8.6.  vaikų slaugytoja privalo kiekvieną dieną vykdyti kontrolę grupėse privalo įvertinti ar naudoja 

asmenines apsaugos priemones, rūpinasi asmenine higiena, laikosi darbuotojai socialinės distancijos 

priemonių, rūpinasi aplinkos higiena. 

8.7.  darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., 

karščiavimas, kosulys pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant atskiriami nuo kitų darbuotojų ir 

nušalinami nuo darbo, rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konstultacijai; 

8.8.  gavus informaciją apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai 

informuoti direktorių, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 

dienų izoliaciją; 

8.9.  draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus 

darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą; 

8.10. rekomenduojama posėdžius, pasitarimus, susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu. Jei 

organizuojami gyvai, jų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius). 

 



IV APLINKOS VALYMO IR DEZINFEKAVIMO COVID-19 PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ 

LAIKYMOSI 

9. Visi darbuotojai turi būti susipažinę su rankų plovimo ir dezinfekcijos, kaukės užsidėjimo ir 

pirštinių nuėmimo instrukcijomis. 

10. Grupių patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 k. dienoje. Patalpos 

vėdinamos neesant vaikams grupėje. 

11. Darbuotojai, atliekantys valymo darbus turi dėvėti šias asmenines apsaugos priemones (AAP): 

11.1. medicininę kaukę; 

11.2. chalatą (vienkartinį neperšlampamą arba medžiaginį užtikrinant, kad po kiekvienų valymo 

darbų skalbiamas); 

11.3. pirštines. 

12. Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę. 

13. Kai valomos patalpos, kuriomis naudojasi lopšelio-darželio darbuotojai, naudoti atskirą valymo 

inventorių erdvėms. 

14. Minkšti žaislai ir kilimai privalo būti iš grupių išimti. 

15. Visi tekstilės gaminiai (rankšluoščiai, patalynė ir kt. turi būti skalbiami 90° temperatūroje su 

įprasta skalbimo priemone. Jei dėl medžiagos savybių negalima skalbti 90° temperatūroje, baliklis 

ar kiti produktai nukenksminimui turi būti naudojami skalbimo ciklo metu. 

16. Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje. 

17. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos. 

V GRUPIŲ PATALPŲ VALYMO IR DEZINFEKAVIMO PLANAS 

Valymo objektas Dažnumas 

Valymo 

priemonė, 

valymo būdas 

Dezinfekcijos 

priemonė, 

dezinfekcijos 

būdas 

Dažnumas 

Paviršių valymas 

(palangės, lentynos, 

žaislai sienos 

kėdės, lovos, 

radiatoriai ir kt. 

paviršiai) 

Ne rečiau  2 k. 

dienoje ir esant 

reikalui 

Universalus 

ploviklis 

 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

 

2 kartus dienoje  po 

valymo neutraliu 

plovikliu. 

Durys, durų 

rankenos. 

Ne rečiau 2 k. per 

dieną, jei įmanoma 

dažniau. 

Universalus 

ploviklis 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 %) 

2 kartus dienoje po po 

valymo neutraliu 

plovikliu 

Stalai  Prieš ir po 

maitinimo 

Universalus 

valiklis 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

Po maitinimo  

Grindys Ne rečiau 2 k. 

dienoje ir esant 

reikalui 

Grindų 

ploviklis 

Universalus 

ploviklis 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

 

2 kartus dienoje po 

valymo neutraliu 

plovikliu. 

Naktipuodžiai Po panaudojimo Universalus 

ploviklis 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

Po panaudojimo 

Unitazai, unitazų 

valymo šepečiai 

Ne rečiau kaip  

2 k. dienoje ir esant 

reikalui 

WC gelis Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

2 kartus dienoje po 

nuvalymo neutraliu 

plovikliu. 



Kriauklės, čiaupai, 

muilo dozatoriai 

Po kiekvieno karto 

vaikams nusiplovus 

rankas 

Universalus 

ploviklis 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

2 kartus dienoje po 

valymo neutraliu 

plovikliu. 

Stalo indai (lėkštės, 

stalo įrankiai) 

Po panaudojimo  Indų ploviklis Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

 

Dienos pabaigoje 

Indų ploviklis su 

dezinfekuojančios 

medžiagoms. 

Virtuviniai indai 

(puodai, padėklai ir 

plautuvė) 

Po panaudojimo Indų ploviklis Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

Indų ploviklis su 

dezinfekuojančioms 

medžiagoms. 

Stalų ir indų 

šluostės( jei 

naudojamos 

nevienkartinės) 

Po panaudojimo Ūkinio muilo 

tirpalas 

 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

 

Dienos pabaigoje 

užmerkiamos į 

dezinfekcijos tirpalą ir 

išplaunamos karštu 

vandeniu. 

Valymo inventorius 

(šluostės, kempinė 

ir kt.) 

Po panaudojimo  Neutralus 

ploviklis 

Ūkiško muilo 

tirpalas 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

 

Po panaudojimo 

merkiamos į 

dezinfekcijos tirpalą. 

Atliekų surinkimo 

talpos (šiukšlių 

dėžės) 

1 k. dienoje Universalus 

ploviklis 

Dezinfekcijos 

priemonė (70 % 

etanolis) 

1 kartą ištuštinus talpą. 

 

VI ĮSTAIGOS PATALPŲ DEZINFEKCIJA ĮTARUS AR PATVIRTINUS 

DARBUOTOJUI KORONAVIRUSĄ (COVID-19)  

 

18. Nustačius, kad įtariamas ar patvirtinus COVID-19 atvejis buvo tam tikroje patalpoje ji 

pirmiausia turi būti vėdinama mažiausiai 1 valandą, po to kruopščiai valoma neutraliu valikliu. Po 

valymo neutraliu plovikliu paviršiai nukenksminami dezinfektantu, veikiančiu virusus. Siūloma 

naudoti vienkartinio naudojimo valymo reikmenis/inventorių. Personalas, užsiimantis aplinkos 

valymu viešose erdvėse, kuriose buvo įtariamas ar patvirtintas COVID-19 atvejis, turėtų dėvėti šias 

asmenines apsaugos priemones (AAP): medicininę kaukę uniformą ir vienkartinę plastikinę 

prijuostę pirštines. Valantis asmuo turi mūvėti pirštines ir medicininę kaukę. Rankų higiena 

atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti 

dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip nerūšiuojamos atliekos. 

VII  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Darbuotojai privalo domėtis informacija apie COVID-19, kuri skelbiama 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovautis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktomis rekomendacijomis.  

 


