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              PATVIRTINTA 

                                    Kauno lopšelio-darželio „Žara“ 

              direktoriaus 2020 m. gruodžio mėn. 22d. 

              įsakymu Nr. V-85 

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽARA“ PREVENCINIŲ  

PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ DĖL COVID-19 ATVEJO PLANAS 

  

EIL. 

NR. 

TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS 

1.  Įstaigoje paskirti asmenys už darbo organizavimą  COVID-19  ligos atveju. 

 Susitarta darbuotojų susirinkimus organizuoti pagal situaciją (susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu). 

 Įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą koronaviruso infekcija, darbuotojas iš karto nušalinamas nuo darbo, dėl tolimesnių 

veiksmų skreipiasi į atsakingus asmenis. 

Už mokytojų ir specialistų 
darbo organizavimą 

atsakinga -pavaduotojos 
ugdymui. 

 Už aptarnaujančio 

personalo - direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 
reikalams. 

Už visų darbuotojų 

COVID_19 ligos valdymą-

darželio sandėlininkė 

2. Darželyje paskirti atsakingi asmenys: 

 Konsultuojasi su darželiui priskirtu visuomenės sveikatos specialistu. Telef.. 867972133 

 Nuolat viešina ir atnaujina informaciją apie koronavirusą ir jo prevenciją įstaigos internetinėje svetainėje 
zara.darzelis@yahoo.com  

 Konsultuoja darbuotojus kilus klausimams dėl COVID-19 (telefonu ar kitu nuotoliniu būdu). 

Atsakingi asmenys 

3. Atsakingas asmuo už dezinfekcinių ir asmeninių apsaugos priemonių (toliau – AAP) įsigijimą: 

 Nustato dezinfekcinių ir AAP priemonių poreikį, organizuoja jų pirkimą ir išdavimą. 

 Teikia už patalpų valymą atsakingiems asmenims valymo ir dezinfekavimo instrukcijas. 

 Teikia darbuotojams rekomendacijas dėl tinkamo AAP dėvėjimo. 

 Įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą koronavirusu, konsultuojasi su NVSC dėl papildomo įmonės patalpų valymo, 

vėdinimo, dezinfekavimo ir darbuotojų aprūpinimo AAP. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

4. VEIKSMŲ PLANAS 

Jei darbuotojas turėjo sąlytį su  žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija, tačiau jam ligos 
simptomai nepasireiškė: 

 Administracijos darbuotojai, suderinę (telefonu) su atsakingu asmeniu, gali dirbti nuotoliniu būdu arba skambina šeimos 

gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje 
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teritorijoje dienos arba turėtu kontaktu su sergančiuoju) arba pasiimti kasmetines arba neapmokamas atostogas saviizoliacijos 
laikotarpiu. 

 Techninis ir pedagoginis personalas, suderinę (telefonu) su atsakingu asmeniu skambina šeimos gydytojui dėl nedarbingumo 

pažymėjimo išdavimo saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos arba 

sergančiuoju) arba pasiimti kasmetines arba neapmokamas atostogas saviizoliacijos laikotarpiu. 

5.  VEIKSMŲ PLANAS 

Jei darbuotojas turėjo sąlytį su  žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė 

ligos simptomai: 
Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso simptomus telefonu informuoja direktorių ir atsakingą asmenį. 

Direktorius 

 Vadovo ir atsakingų asmenų veiksmai COVID-19 situacijos metu : Direktorius 

SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

DARBUOTOJUI DIRBANT 

NUOTOLINIU BŪDU, ESANT 

NAMUOSE 

SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ DARBUOTOJUI ESANT DARBE 

1. Telefonu informuoja darželio vadovą 

tel. 869919825. 

2. Atsakingam darželyje asmeniui ar 
sveikatos specialistui teikia svarbią 

informaciją , užpildo sąlytį turėjusių 

asmenų anketą adresu 

htt://nvs.Irv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-
anketa  ir laukia  NVSC specialisto 

skambučio. Jei nesulaukia skambučio, 

kreipiasi telef..(8-5)2649676. 
3. Pasireiškus ar pasunkėjus bent vienam 

ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos  

požymiui (karščiavimas, kosulys...), 
atsiradus ūmių žarnyno infekcijos 

požymių, susisiekia su šeimos gydytoju. 

4. Nurodo už patalpų valymą atsakingam 

asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti 
bei dezinfekuoti patalpas, kuriose prieš tai 

dirbo  ar lankėsi darbuotojas. 

5. Į darbą grįžta tik po to, kai šeimos 
gydytojas, atsižvelgdamas į tyrimų 

rezultatus nustato, kad asmuo yra sveikas. 

 

1. Tuojau pat nušalinamas nuo darbo. Darbuotojui nurodoma nedelsiant vykti į 

izoliavimo vietą namuose ar kitoje vietoje. 

2. Nurodo darbuotojui skambinti trumpuoju numeriu 1808 ir įpareigoja vykdyti 
specialistų nurodymus. Ar skambinti šeimos gydytojui. 

3. Nedelsdamas įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, 

išvalyti bei dezinfekuoti įmonės patalpas (valytojas privalo naudoti AAP – 

respiratorių, akinius, vienkartines pirštines). 

5. Informuoja visus darbuotojus papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas 

vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, dezinfekuoti rankas). 

6. Surenka papildomą informaciją ar nepasireiškė kitiems darbuotojams. 

7. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija patvirtintas, stabdo įstaigos/ 

grupės darbą, uždaro patalpas, remdamasis KVSB (Kauno visuomenės sveikatos biuras) 

ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

8. Įstaiga veiklą tęsia tik gavusi KVSB ir  Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintą leidimą. 

9.Įpareigoja  atsakingą asmenį informuoti darbuotojus, ugdytinių tėvelius ar globėjus 

apie situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu). 
 

SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ UGDYTINIUI 

 
1.Jis nedelsiant izoliuojamas tam skirtoje patalpoje  (vaikų izoliacijos kabinete) ir  

pranešama jo tėvams. 

2.Vaikui uždedama kaukė ir su juo bendraujama kol atvyksta tėvai. 

3.Į izoliatorių draudžiama patekti pašaliniams asmenims, išskyrus prižiūrintį asmenį. 
Prižiūrintis asmuo aprūpinamas visomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

4. Mokinio tėvams nurodoma konsultuotis su šeimos gydytoju ar skambinti  trumpuoju 
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numeriu 1808 ir  vykdyti specialistų nurodymus. 
5. Atsakingas asmuo surenka reikalingą informaciją, ją perduoda darželio visuomenės 

sveikatos specialistui. 

6. Nedelsdamas įpareigoja už patalpų valymą atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, 

išvalyti bei dezinfekuoti darželio patalpas (valytojas privalo naudoti AAP – 
respiratorių, kaukę, vienkartines pirštines). 

7. Informuoja visus darbuotojus papildomai pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas 

vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, dezinfekuoti rankas). 
8. Apie COVID-19 atvejį informacija teikiama tėvams, darbuotojams, už įstaigą 

atsakingiems švietimo darbuotojams, pateikiama informacija svetainėje, mokinių 

registre pildoma ŠMSM anketa. 

9. Stabdoma grupės veikla ir vėl atidaroma tik gavus KVSB ir  Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą leidimą. 

6.  BENDRI VEIKSMAI DARBO ORGANIZAVIMUI: 

 Nesiųsti darbuotojų į komandiruotes. 

 Mokymus organizuoti nuotoliniu būdu. 

 Su mokiniais, tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendrauti nuotoliniu būdu. 

 Neorganizuoti įstaigos renginių. 

 Prie įėjimų į įstaigos patalpas iškabinti plakatą „STOP. 

 Toliau neikite“ siekiant, kad į patalpas nepatektų asmenys, buvę paveiktose teritorijose, turėję sąlytį su įtariamu ar patvirtintu 

COVID-19 atveju ar jaučiantys infekcijos simptomus.  

BENDRI VEIKSMAI PATALPŲ PRIEŽIŪRAI: 

 Užtikrinti patalpų vėdinimą. 

 Užtikrinti paviršių, grindų valymą drėgnuoju būdu (naudojant dezinfekcines priemones, atsižvelgti į SAM rekomendacijas dėl 

priemonių tinkamumo). 

 Užtikrinti, kad įstaigoje esantys tualetai, bendro naudojimo stalai, durų rankenos, laiptų turėklai ir kiti paviršiai būtų 

dezinfekuojami. 

BENDRI VEIKSMAI ASMENS HIGIENAI UŽTIKRINTI: 

 Įstaigoje užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą. Prie plautuvių turi būti pakankamai skysto muilo arba skysto 

antibakterinio muilo, vienkartinių rankšluosčių, dezinfekcinių skysčių. 

 Įstaigos patalpose įrengti dezinfekcinio skysčio stoteles. 

 Darbuotojus informuoti apie rankų plovimo svarbą užkrečiamų ligų profilaktikai  

 Prie plautuvių pakabinti atmintines „Kaip taisyklingai plauti rankas“. 
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