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ŢEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŢELIO
UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos ţmonių uţkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu
ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei
atsiţvelgdami į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas mokykloje-darţelyjelaikomės šios
tvarkos:
1.1. Visi mokyklos-darţelio darbuotojai, bendrose uţdarose erdvėse, kai neišlaikomas 2
metrų atstumas, o pradinių klasių mokytojams ir pagalbos specialistams ir klasėse kai neišlaikomas
2 metrų atstumas tarp vaikų dėvi veidą dengiančias apsaugines kaukes. Kaukių leidţiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali arba jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas švietimo įstaigos
darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos,
atsiţvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą parenkamos kitos asmeninės apsaugos
priemonės.
1.2. Maksimaliai ribojami skirtingose darţelio grupėse ir klasėse ugdomų mokinių
kontaktai veiklų irpamokų metu:
1.2.1. Darţelio grupių veiklų ir pradinių klasių mokinių vienos klasės (grupės, srauto)
mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamas toje pačioje ugdymo ar mokymo patalpoje
(esant poreikiui skirtingi mokytojai atvyksta į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą patys.
1.2.2. Koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, Darţelio grupių darbas prasideda
7.00, o pradinių klasių mokiniams pamokos - 8.00 val. Darţelio auklėtiniai naudojasi atskiromis
rūbinėlėmis, priskirtomis tai grupei.Mokiniai persirengia šalia klasių esančiose rūbinėlėse ir
naudojasi bendrais tualetais, koridoriais. Pertraukas, laikantis srautų reguliavimo, pagal
tvarkaraštyje numatytą laiką, vaikai leidţia lauke.
1.3. Pedagogai, esant geroms oro sąlygoms, veiklas ir pamokas veda lauke
1.4. Darţelio auklėtiniai valgo savo grupėse. Pertraukoms, kurių metuvalgo mokiniai,
patvirtintas atskiras grafikas, laikantis klasių izoliacijos principų. Prieš valgydami (tiek
darţelio grupėse, tiek mokiniai, mokytojai ir kt. asmenys nusiplauna rankas su vandeniu ir skystu
muilu.Stalo indai, įrankiai paduodami kiekvienam mokiniui asmeniškai. Maitinimas
organizuojamas suskirstant atskiras klases, kad greta valgytų besimokančių ir vienu koridoriumi
besinaudojančių klasių mokiniai. Tarp skirtingų klasių mokinių išlaikomas 2 m. atstumas. Po
kiekvieno valgymo stalai dezinfekuojami.
1.6. Uţdarose erdvėse renginius pedagogai organizuoja laikantis klasių izoliavimo principo.
Stengiamasi išlaikyti ne maţesnį kaip 1 metro atstumą.
1.7. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos
specialistai, vykdantys sveikatos prieţiūrą mokykloje-darţelyje atsakingi uţ informacijos pateikimą
mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams, bei paskelbimą prie įėjimo į
švietimo įstaigą:
1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.);
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1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
1.7.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų uţkrečiamųjų ligų
poţymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
1.8. Darţelio auklėtinių, mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės
stebėjimą vykdo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona
Uginčiūtė, vykdanti sveikatos prieţiūrą mokykloje-darţelyje. Jai neesant - socialinė pedagogė ir
ikimokyklinių, priešmokyklinių ugdymo grupiųmokytojos.
1.8.1. Atvykus į švietimo įstaigą, temperatūrą galima pasimatuoti visuomenės sveikatos
kabinete. Darţelio grupių darbuotojams ir tėvams kiekvienoje vaikų rūbinėlėje.
1.8.2. visuomenės sveikatos specialistas uţtikrina, kad kasdien būtų profilaktiškai pamatuota
kūno temperatūra nemaţiau kaip 20-30 proc. mokinių ir nemaţiau kaip 20-30 procentų mokytojų.
1.8.3. darţelio auklėtinis ar mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų uţkrečiamųjų ligų poţymiai (pvz.,
sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas mokyklos-darţelio
visuomenės sveikatosspecialisto kabinete, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir
konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;
1.8.4. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų uţkrečiamųjų ligų poţymiai (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
1.8.5. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, darţelio auklėtinio, mokinio ar jo tėvų
(globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą
(koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su
NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
1.8.6. draudţama į mokyklą-darţelį atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu. Jei yra ţinoma, kad į įstaigą, be NVSC leidimo atvyksta asmuo, kuriam
privaloma saviizoliacija, būtina pranešti bendruoju pagalbos nr. 112.
1.9. Darţelio auklėtiniai ir mokiniai saugomi nuo tiesioginio kontakto su darbuotojais, į
kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais.
1.10. Neleidţiama pašaliniams asmenims patekti į įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia
paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių
tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų.Atvykstant, į mokyklą-darţelį asmeniniais
klausimais, laikas derinamas su raštvede skambinant telefonu 8-44159651. Priėmimo vieta yra
raštvedės kabinetas.
1.11.Visuose aukštuose sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai). Sudaryta galimybė darbuotojų, tėvųir mokinių rankų dezinfekcijai, kiekvienoje
darţelio grupės rūbinėlėje, klasėse, prie pagrindinių durų, salėje, koridoriuje, darbuotojų tualete
padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.
Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė vykdo sveikatos prieţiūrą mokyklojedarţelyje ir yra atsakinga uţ rekomendacijų viešinimą dėl tinkamos rankų higienos
(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1)
.pdf).
1.12. Pedagogas atsakingas uţ patalpų išvėdinimą prieš atvykstant daţelio auklėtiniams ir
mokiniams į įstaigą ir kiekvienos pertraukos metu. ( ne maţiau 2 kartus dienoje).
Daţnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdţių atramos,
laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) priţiūrimi ir valomi valytojų paviršiams valyti skirtu
valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kai organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos:
logopedo, socialinio pedagogo, bibliotekos, psichologo, mokytojų kabinetai, salės ir pan.), po
kiekvieno naudojimo jos išvėdinamos ir išvalomos.
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Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos
ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Aplinkos valymas švietimo įstaigoje atliekamas
atsiţvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID19
pandemijos
metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(1).pdf).Mokykla-darţelis paviršiams valyti ir dezinfekuoti naudoja priemonę chlor-clean
pagal pateiktą naudojimo instrukciją.
2. Asmenys, neišlaikantys 2 metrų atstumo nuo darţelio auklėtinių, mokinių, klasės ar gupes
renginiuose, uţdarose erdvėsedėvi kaukes, išskyrus kai to neleidţia sveikata.
3. Susirgus koronavirusu nors 1 mokiniui iš klasės ir ar susirgus 30 proc. klasės mokinių
kitomis uţkrečiamomis ligomis, numatomas nuotolinis mokymas riziką uţsikrėsti turinčiai klasei ir
numatyto koncentro mokiniams (pagal amţiaus grupę).
4. Ugdymo įstaiga gali numatyti papildomas sąlygas.

Parengė
Simona Uginčiūtė
2020-08-31

