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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽARA“ 

 

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA  KARANTINO METU 

 

             Vadovaudamasi  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  būtinųjų  sąlygų“ ir Kauno miesto 

savivaldybės  administracijos direktoriaus 2020-11-03 įsakymu Nr. A-3510 „Dėl COVID-19 (korona 

viruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno lopšelyje-darželyje „Žara“ nustatymo“ : 

        1.  n u s t a t a u  šią darbo organizavimo tvarką:  

              1.1. nuo 2020-11-12 iki atskiro nurodymo logopedės ir  meninio ugdymo mokytojos organizuoja 

darbą ir vykdo savo pareigybines funkcijas nuotoliniu būdu, 

        1.2. nuo 2020-11-12 kiti įstaigos darbuotojai dirba savo darbo vietose įprastiniu darbo grafiku, 

griežtai laikydamiesi asmens higienos ir dezinfekcijos reikalavimų.  

       2. n u r o d a u  

        2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms: 

        2.1 1. atėjus į darbą tuoj pat grupėse matuotis kūno temperatūrą ir įsivertinti savo sveikatos 

būklę: pasireiškus karščiavimui ( 37,3 o C ir daugiau), ūmiems  viršutinių kvėpavimo takų  infekcijos 

požymiams (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitiems požymiams, nedelsiant apie tai 

informuoti direktorės pavaduotoją Ritą Radišauskienę arba Aistę Blažienę, tuoj pat apleisti lopšelio-

darželio patalpas ir skambinti atsakingai už COVID -19 ligos valdymą sandėlininkei Birutei 

Juškevičienei telefonu 8 672 41877, 

       2.1.2. sutinkant atvedamus vaikus ir juos išlydint dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones, 

        2.1.3. prie įėjimo į lopšelio-darželio patalpas vaikus atlydintiems asmenims pateikti informaciją, 

kad  vaikus atlydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kad jie 

privalo laikytis higienos reikalavimų ir kad  vaikus atlydintys ir vaikus pasiimantys asmenys 

neįleidžiami į lopšelio-darželio patalpas;  

         2.1.4. prieš sutinkant vaikus, išvėdinti patalpas ir dienos eigoje vėdinti patalpas ne mažiau, kaip 

2 kartus. Rytais pamatuoti atvestų vaikų kūno temperatūrą ir įvertinti jų sveikatos būklę. Pasireiškus 

karščiavimui (37,3 o C ir daugiau), ūmiam viršutinių kvėpavimo takų  infekcijos požymiams (sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitiems požymiams, nepriimti šių vaikų  dalyvauti ugdymo 

veikloje, apie tai skubiai informuoti atsakingą už COVID -19 ligos valdymą sandėlininkę Birutę 

Juškevičienę telefonu 8 672 41877 

               3. mokytojų padėjėjoms: 

               3.1. atėjus į darbą tuoj pat grupėse matuotis kūno temperatūrą ir įsivertinti savo sveikatos būklę: 

pasireiškus karščiavimui ( 37,3 o C ir daugiau), ūmiems  viršutinių kvėpavimo takų  infekcijos 

požymiams (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitiems požymiams, nedelsiant apie tai 

informuoti grupės mokytoją, tuoj pat apleisti lopšelio-darželio patalpas ir skambinti atsakingai už 

COVID -19 ligos valdymą sandėlininkei Birutei Juškevičienei telefonu 8 672 41877, 

              4.  Virėjoms: 



              4.1. įeiti į lopšelio -darželio patalpas įprastu būdu, prie pagrindinių durų iš vidinio  kiemo pusės 

įrengtoje vietoje pasimatuoti kūno temperatūrą ir įsivertinti savo sveikatos būklę: pasireiškus 

karščiavimui ( 37,3 o C ir daugiau), ūmiems  viršutinių kvėpavimo takų  infekcijos požymiams 

(sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitiems požymiams, nedelsiant apie tai informuoti 

direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Eriką Veisienę, tuoj pat apleisti lopšelio-darželio patalpas ir 

skambinti atsakingai už COVID -19 ligos valdymą sandėlininkei Birutei Juškevičienei telefonu 8 672 

41877. 

               5. Administracijai, sandėlininkei, ūkvedžiui, kiemsargiui, skalbėjai: 

               5.1. įeiti į lopšelio -darželio patalpas per pagrindines duris iš vidinio  kiemo pusės, įrengtoje 

vietoje pasimatuoti kūno temperatūrą ir įsivertinti savo sveikatos būklę: pasireiškus karščiavimui ( 

37,3 o C ir daugiau), ūmiems  viršutinių kvėpavimo takų  infekcijos požymiams (sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitiems požymiams, nedelsiant apie tai informuoti direktorę ar direktorės 

pavaduotoją ūkio reikalams Eriką Veisienę, tuoj pat apleisti lopšelio-darželio patalpas ir skambinti 

atsakingai už COVID -19 ligos valdymą sandėlininkei Birutei Juškevičienei telefonu 8 672 41877. 

        6. atsakingoms už lopšelio-darželio vaikų COVID-19 ligos valdymą direktorės 

pavaduotojoms ugdymui Ritai Radišauskienei ir Aistei Blažienei:  

        6.1. vaikams pasireiškus COVID -19 ligos požymiams, skubiai paimti vaiką iš grupės , uždėti 

jam veidą ir nosį dengiančią apsaugos priemonę, atvesti į visuomenės sveikatos specialistė kabinetą, 

pranešti vaiko tėvams  ir laukti atvykstančių tėvų. Pasitvirtinus COVID-19 ligos atvejui, informuoti 

direktorę, surinkti pirminę informaciją apie asmens kontaktus su įstaigos darbuotojais ir ją perduoti 

visuomenės sveikatos specialistei Vilmai Lesevičienei.  

         7. atsakingai  už darbuotojų  COVID-19 ligos valdymą sandėlininkei Birutei Juškevičienei:  

         7.1. Pasitvirtinus darbuotojų COVID-19 ligos atvejui, informuoti direktorę, surinkti pirminę 

informaciją apie asmens kontaktus su kitais įstaigos darbuotojais ir ją perduoti visuomenės sveikatos 

specialistei Vilmai Lesevičienei.  

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


