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Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilines saugos istatymo 15 straipsnio 2 dalies I

ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo
37 straipsnio 2 dalies I punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes2020 m. vasario 26 d. nutarimo

Nr.152 ,,Ddl valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo* 4.2.1.1 papunkdiu,

Valstybiniu ekstremaliqjq situacijq valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2010 m. spalio 20 d. nutarimuNr. 1503,,DeI Valstybinio ekstremaliqjq situacijq valdymo plano

patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43

,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo paskyrimo", Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes

operacijq vadovo sprendimais ,,Del ikirnokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavimo

bDtintl sQlygLI" ir Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis ,,Ugdymo proceso

igyvendinimo ypatumai 2020-2021 mokslo metais":

l.Tvirtinulop5elio-darZelio,,Ziogelis"COVID-19 ligos(koronavirusoinfekciios)

valdymo priemoniq plan4 organizuojant ugdyrno procesQ (pridedama);

2, Ip a r e i g o j u Evelin4 Tama5auskienE, ra5tines administratorg, lop5elio-darLeho

,,Ziogelis" COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemoniq plan4 skelbti

internetineie svetaineje ir istaigos skelbimq lentoje.

Direktore Antanina Sereiviene





PATVIRTINTA
Klaipedos lop5elio-darZelio,,Liogelis"

direktoriaus 2020 m. spalio 19 d.

isakymuNr. V-78

KLAIPEDOS LOPSELIO-DAR i,W.IO,,zIOGELIS"
covlD-lg LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIV

PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCES.T

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 . Vadovaujantis Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogehs" (toliau - fstaiga) Covid-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) valdyrno priemoniq planu (toliau - Planas) ugdymo procesas |staigoje
organizuojamas atsiZvelgiant i epidemiologinE situacij4 ir Lietuvos Respublikos sveikatos

ap sau gos mini sterij o s patvirti ntus reikal avi mus.

2. fstaigoje rnaksimaliai laikomasi numatytq saugos priemoniq, ribojami istaigos
bendruomenes kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

3. Kiekvienos grupds vaikai lanko nuolatos t4 padi4 grupg.

4. Kiekvienos grupds veikla vykdoma taip, kad b[tq iSvengta kontakto su kitq grupiq

vaikais.

5. Vaikai neturi kontakto su darbuotojais, i kuriq pareigas neieina tiesioginis darbas su

vaikais.

6. Asrnenys, atlydintys vaikus i {staig4 ar pasiimantys vaikus i5 jos, darbuotojai,

vykdantys vaikq priemim4 | {staig4 ar i5lyde.f im4 i5 jos, uZdarose erdvese, devi nosi ar burn4

dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukiq

leidZiama nedeveti nefgalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos blkles kaukiq deveti

negali ar iq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos blklei. Kai pedagogas ar kitas {staigos

darbuotojas negali deveti kaukes del savo sveikatos bUkles ar vykdornos veiklos specifikos,

atsiZvelgiant i profesines rizikos vertinirno i5vad4 gali brlti parenkamos kitos asmenines apsaugos

priemones.

T.Tevai (globejai, r[pintojai) i grupes neileidZiami.

8. Tevq (globejq, r[pintojq) vaikSdiojimas po istaigos patalpas ribojamas,

9. Jei tevams (globejarns, rfipintoiams) ar tretiesiems asmenims yra bltinybe susitikti su

{staigos administlacija, specialistais ar kitais pedagogais, jie susitikimo dat4, laik4 suderina su

ra5tines administratoriumi arba direktoriaus pavaduotoiu ugdyrnui bendruoiu istaigos telefonu

arba elektroniniu paStu.

10. Visi asmellys f staigos bendrose patalpose, bendrose uZdarose erdvese (pvz.,

koridoriuose ar pan.), kai tarp dalyvitl neiSlaikomas 2 metrq atstutnas, privalomai devi nosi ir burr-r4

dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

I 1. Visi {staigos darbuotojai aprlpinarni apsauginiais kaukemis ir (ar) veido skydeliais ir
kitomis priemonemis. Kaukiq leidZiama nedeveti neigalum4 turintiems asmenints, kurie del savo

sveikatos bukles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos b[klei. Kai

pedagogas ar kitas fstaigos darbuotoias negali deveti kaukes del savo sveikatos blkles ar

vykdomos veiklos specifikos, atsiZvelgiant I profesines rizikos vertinimo iSvad4 gali blti
parenkamos kitos asmenines apsaugos priemones.

12. { {staig4 patenkama per penkis lejimus. Du iejimai - 3 grupiq (pirmas iejimas nuo

centriniq vartq ,,Bitudiq", ,,Gintareliq", ,,Au5rinukq" grupiq; tredias iejimas nuo centriniq vartq

,,BoruZiukq", ,,Voriukq", ,,svirpliukq" grupiq), du iejimai - 2 grupiq (antras iejimas nuo centriniq
vartq ,,PeledZiukq", ,,Kodeldiukq" grupiq; lop5elio korpuso pirmas f eiimas ,,Saulutes",





,,Pagrandukq" grupiq), vienas iejimas (lop5elio korpuso antras iejimas ,,KiSkudiq" grupes) - 1

grupes vaikams, tdvams (globejams, r[pintojams). {staigos darbuotojai dirbantys grupese i {staig4
patenka per grupems priskirtus iejimus, virtuves darbuotojai i istaig4 patenka per antr4 iejim4 nuo

centriniq vartll, kiti istaigos darbuotojai i istaig4 patenka per pirm4 iejima nuo centriniq vartq.

13. Vaikams, jq tevams (globejarrs, r[pintojams), darbuotojams prie iejimq i fstaigq
skelbiama informacij a:

13.1. apie asmens higienos laikymosi bfltinybg (rankq higien4, kosejimo, diaudejimo

etiket4 ir kt.);
13.2. apie reikalavimus del kaukiq devejimo;

13.3. draudim4 i {staig4 atvykti asmenims (vaikams, darbuotojams, tevams (globejams,

rlpintojams), tretiesiems asmenims), kuriems pasireiSkia karidiavimas (37,3 oC ir daugiau), ar

kurie turi flmiq virSutiniq kvepavirno takq ligq, kitq uZkrediamqjL] ligq poZymiq (pvz. kosulys,

pasunkejgs kvepavimas ir pan.).

14. Darbuotojams, vaikq tdvams (globejams, rlpintojams) vadovautis algoritmais, kaip

elgtis Covid-19 metu, paskelbtais istaigos internetineje svetaineje www.klziogelis.lt
15. {staigoje leidZiama dirbti darbuotojams, neturintiems lmiq virSutiniq kvepavimo takq

ligq ir kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz., kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau), kosulys,

pasunke.jgs kvepavimas ir pan.).

16. Nuolat stebima vaikq, darbuotojq, vaikus atlydindiq asmenq sveikatos bfikle:

16.1. kiekvien4 ryt4 vaikus priin'rantis pedagogas vertina vistl vaikq sveikatos blklg
pasinaudodamas ivairias bDdais - sveikatos b[kles poZyrniq vertinimas stebint irlarba matuoiant

temperatlr4 bekontakdiu termometru;

16.2. darbuotojams, vaikus atlydintiems asmenims sudaromos s4lygos, jei yra poreikis,

atvykus i {staig4 rnatuoti(s) klno temperatlr4 bekontakdiais termometrais, kurie laikomi grupese

ir specialisto kabinete;

16,3. vaikas, kuriam rytinio sveikatos bUkles patikrinimo metu pasireiSkia [miq vir5utinitl

kvepavimo takq ligq poZymiai (pvz., karSdiavimas (37,3 oC ir daugiau), kosulys, pasunkejEs

kvepavimas ir pan.) ar kiti poZymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016

,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdyrno programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai" 80 punkte, dalyvauti {staigos ugdymo procese nepriimamas;

16.4. vaikas, kuriam ugdymo proceso metu pasirei5kia Dmiq vir5utiniq kvepavimo takq

ligq poZymiai (pvz., karsdiavimas (37,3 "C ir daugiau), kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.)

ar kiti poZyrniai, nurodyti Lietuvos l-rigienos normos HN 75,2016 ,,lkimokyklinio ir
prieSniokyklinio r"rgdymo programll vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 80 punkte,

nedelsiant izoliuojamas visuomenes sveikatos specialisto kabinete, apie tai infbrmuoiami jo tevai

(globej ai, rflpintoj ai).
16.5. darbuotojas, kurian'r darbo metu pasirei5kia karSdiavimas (37,3 "C ir daugiau) ar

fimiq vir5utiniq kvepavimo takq ligt1, kitq uZkrediarnqjq ligq poZymiar (pvz., karSdiavimas,

kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti fstaigos patalpas. Darbuotojui

rekomenduoiama kreiptis konsultacijai i savo Seimos gydytoj4;

16.6. jeigu {staiga i5 darbuotojo ar vaiko tevq (globejq, rlpintoiq) gavo informacij4 apie

darbuotojui ar vaikui fio artimiesierns) nustatyt4 COVID-19 lig4 (koronaviruso infekcij4)

vykdoma veikla pagal NVSC parengtus algoritrnus kaip elgtis COVID-19 metu (l priedas).

71. DraudLiama i {staig4 atvykti asmenims, kuriems privaloma izohacija, izoliacijos
laikotarpiu.

18. lstaigos patalpose sudarytos s4lygos vaikq ir darbuotojq rankq higienai (praustuvese

tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq patiekiama skysto muilo). Gerai matomoje ir
vaikarns nepasiekiamoje vietoje prie visq keturiq iejimq i {staig4 pakabinti dozatoriai su rankq

dezinfekcijai skirtomis priemonemis. Vie5inamos rekomendacijos del tinkamos rankq higienos.





19. Grupiq ir kitos patalpos sisterningai vedinamos. Jos iSvedinamos prie5 atvykstant

vaikams ir vedinarnos pagal vedinimo grafik4, bet ne rediau kaip 2 kartus per dien4.

20. DaLnai liediamus pavirSius (durq rankenas, durq remus, stalq pavirSius, kedZiq

atramas, laiptines turdklus, elektros jungiklius ir kt.) valo valytojas pavir5iams valyti skirtu valikliu
ne rediau kaip 2 kartus per dien4. Kitas aplinkos valymas fstaigoje atliekamas atsiZvelgiant i
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpq valymui COVID-19

pandemijos metu
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II SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO IR PRIE,SMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

21. Ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai

laikantis grupiq izoliacijos principo.

22. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonemis tarp grupiq.

23. Ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdyrno rnokytojaitqpadiq dien4 dirba tik su vienos

grupes vaikais.

24. Organizuojant veikl4 bendrose patalpose (muzikos ir sporto sales, dailes kambarelis

ir pan.), po kiekvienos grupes veiklos jos i5vedinamos ir i5valomos. Pedagogai kasdien

dezinfekuoja ugdymo procese panaudotas priemones ir kit4 inventoriq, nuvalo liediamus pavir5ius

(stalas, kede, spintele ar pan.)

25. Svietimo pagalbos specialistas (logopedas) t4 padi4 dien4 dirba su keliq grupiq

vaikais. Po vienos grupes vaikq uZsiernimq daroma ne maZesne nei 20 min. pertrauka, patalpos

vedinamos, logopedas dezinfekuoja naudotas ugdymo(si) priemones ir inventoriq, nuvalo stalq,

kedZiq, rankenq pavir5ius.

26. Maksimaliai iSnaudojamos gaiimybes ugdymo proces4 organizuoti lauke.

27 . B endri renginiai { stai gos teritorij oj e/ lauke neorgani zuoj ami.

28. Svietimo pagalbos specialisto (logopedo) konsultacijos tevams (globejams,

r[pintojarns) teikiamos individualiai. Konsultacijq metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos

konsultacijos patalpos iSvedinamos ir nuvalomi daLnai liediami pavir5iai, naudotos priemoues.

III SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

29. Vaikq maitininias organizuojamas grupese rnaksimaliai laikantis higienos ir saugumo

principq.
IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. UZ vaikq, atvykstandiq I fstaig4, sveikatos bfiklE atsako jq tevai (globejai, r[pintojai).

31. Jei {staigos darbuotojui ar vaikui yra nustatoma COVID-19 liga, [staigos vaikams

ugdymas toliau tgsiarnas vadovauiantis atskirais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro-valstybes lygio ekstrernaliosios situracijos valstybes operacijq vadovo irlar Svietimo,

mokslo ir sporto ministerijos sprendimais.

32. lstaigos Planas keidiarnas pasikeitus teises aktams.

33. {staigos Planas skelbiamas {staigos interneto svetaineje, skelbimq lentoje ir
elektroniniame dienyne.




