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ALYTAUS LOPSELIO.DARZELIO,,LINELIS'( IKIMOKYKLINIO
IR
PRIESTIOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BUTINU S.TLYGU
TVARKO$ apnq,ses
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
rZelio ,,Linelis" ikimokyklinio ir priesrnokyklinio ugdymo
' A[yt
organizavimo butihtl
aprasas (toliau - tvarka) skirtas Alytaus lopselio-darZelio
(toliau
,,Linelis"
s) bendruomenei del ugdomosios veiklos organizavimo,
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybes
lygio ekstremalios
l

situacijos valstybes operaciiq vadovo priimtus sprendimus.
etuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro _
peracijq vadovo 2020 m.lapkridio 6 d. sprendimu
ugdymo organizavimo bfitinq s4lygq,,.

(toliau

- lop5elis-dfrzelis) darbuotojams

omi visiems Alytaus lop5elio_darZelio,,Linelis,,

ir

lopSeli -daraeli lankaneiq vaikq tdvams.
nustatytq reikalavinfrq nesilaikymas yra laikomas grieZtu darbo drausmes paZeidimu.
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II. SKYRIUS
IPAREIGOJIMAI TEVAMS
i):
lio-darZelio patalpas ir pasiimdami iS jq vaikus,
s (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
torijoje laikysis b[tinosios asmens higienos (rankq

higienos, kosejimo, piaudejimo etiketo ir kt.);
4.3. u{tikrins savo sveikatos buklg ir aplinkiniq sveikatq, naudosis lopselyje-darielyje
sudarytomis kuno temperat[ros matavimo(si) s4lygomis, laiku praneS grupes pedagogui
ar
e savo artimoje aplinkoje nustatytus COVID-I9 ar
nio Salyse, karantinavimosi laik4, lopSelio-darZelio
is
+.+. uilpikl:ins, kad ateinantys
us daiktus (persirengimui
riibus, batus ir kt.), rfesineStq Zaislq ir kitq
daiktq;
4.5. gaiantuos, kad atvedami
Sdio (37,7 o C ir daugiau),
[miq kvepavimo ta\u ligos poZymiq (slogos, kosulio, pasunkejusio kvepavimo);
4,6. tirikamai ir laiku reaguos i gautq lopSelio-darZelio informacij4 apie pablogejusi4
vaiko sveikat4 ugdy{nosi dienos metu ir pasiims j j iS istaigos,
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IKTM.K'KLINI. IR *RIE s M,JIii[IHl8 r"r"M o oRG A NT,AVTMAS
5. Ikinpokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas organizuojamas maksimaliai laikantis
g, grupes veikla vykdoma taip, kad

bltq

i5vengta
alpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek
auko aikStelese;

4.

5.2. ifimokyklinio ugdymo aukletojai, prie5mokyklinio ugdymo pedagogai ir aukletojq
padejejai t4 padi4 (ien4 dirbs tik vienoje grupeje;
5.3..
kuriq pareigas neieina tiesioginis darbas su vaikais (budetojas,
farbuotojai,
einamo remonto d{rbininkas, valytoja, virdjas, virtuves pagalbinis darbininkas, kiemo priZiuretojas
ir
kt,) netures kontakfo su vaikais ir grupeje dirbandiais darbuotojais;
5.4. fibojamas skirtingose grupese dirbandiq darbuotojq
kitq lopselio-darZelio

i

.

darbuotojq

(prz' maitinimo organizavimo ir

ir

higienos prieZi[ros specialistas, raStinds

administratodus, d[rektoriaus pavaduotojas Ekiui ir kt.) kontaktas su dirbandiq grupiq darbuotojais.
toladaryto neir:franoma, riboti kontakto laikq (ne ilgiau kaip l5 min.) iSlaikant saugq 2 m. atstum4.
19]
visi darbuotojai kfntakto metu privalo devetinosi ir burn4 dengiandi4 kaukg;
5.5.
patalpose bendri renginiai ir veiklos skirtingq grupiq vaikams nebus
$Zdarose
organizuojami J.ei naudojamasi sporto sale ar kita veiklos zona, po kiekvienos grup6s apsilankymo
patalpos turi b[ti ilvedinamos ir iSvalomos;
5.6. rfaksimaliai iSnaudoti turimas galimybes ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke
organizuojamas reriginys kelioms grupems, tarp dalyviq turi biiti i5laikomas I metro atstumas;
5.7. ppgalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogas) t4 padi4 dien4 kabinet4
i
gali atsivesti skirtingq grupiq vaikus, tadiau utsiemimai turi b[ti organizuojami vienos grupes
vaikams, po to kitfs grupes vaikams. Tarp uZsi0mimq turi blti ne trumpesnis kaip l5 min. laiko
tarpas, kurio metu patalpa turi b[ti iSvedinama ir dregnu bldu nuvalomi pavirSiai, kuriuos liete
vaikas;
5.8. gfupes, kurios naudojasi bendra laiptine, pedagogai ejim4 j lauk4 ir griLimqiS lauko
turi organizuoti tai$, kad laiptineje nesusitiktq skintingq grupiq vaikai;
5.9. $rupese dirbantiems darbuotojams nerekomenduojama vaikSdioti po lopSeliodarZelio patalpas. Jfi to padaryti neimanoma (pvz. aukletojq padejejq atejimas prie maisto atidavimo
langelio) darbuotojpi privalo riboti kontakto laik4, iSlaikyti saugq 2 metrq atstumq ir deveti nosj ir
bum4 dengiandiq k{ukg.

vArKu

MKYRIUS
--_-*_
PRTEMTMAS I LOPSELTO-DAnZTUO GRUPES rR

rSlrmruAs I NAMUS

6. PriQ iejimo i patalpas (prie visq lauko dury) turi blti pateikta inlbrmacija:
6.1. kbd asmenys, atlydintys vaik4 ilopSeli-darZeli, frivalo deveti medicining arba
medZiaging kaukg, flengiandi4 nosi ir burn4;
6.2. apie asmens higienos laikymosi b[tinybg (rankq higien4, kosejimo, diaudejimo
etiketq ir kt.);

6.3. $ritvirtinti durq skambudiai, kad bDtq galima iSkviesti konkredios

grupes

darbuotoj4.
7. Asn[enys, atlydintys vaikus ir darbuotojai, vykdantys vaikq priemimq, privalo deveti
nosi ir burn4 dengi{ndias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
8. Va]ikai lopSeli-darLeli atvedarni ir pasiimami tik per grupes lauko iejimus.
DraudZiamas tevelif vaikSdioj imas lopSelio- darZelio patalpose.
9. Esafrt tinkamai oro temperatlrai, vaikq priemimas ir i5leidimas i namus gali vykti ir
lauke. Kiekviena prupe privalo bUti tik jai priskirtoje teritorijoje. DraudZiama kitq grupiq
darbuotojams ir vaitcams b[ti lauke kartu.
tO. V[it<ai i darZeli priimami nuo 7.00 val. iki 8.30 val. Grupes durys rakinamos nuo
9.00 iki 15.00 val. /i,tvykus i lop5eli-darZeli Siuo laiku, tevai turi skambinti aukletojai grupes telefonu
ir informuoti apie a{vykim4.

i

I l. Rytinio priemimo darzeri metu vertinama vaikq sveikar,cs bukle.
Jeigu kyla
del
vaiko
sveikatos b[kles, yra matuojama vaiko temperatlra. vaikai, kuriems pasireiSkia
itarimas
karSdiavimas (37,3 C ir daugiau) grupg nepriimami.
i
12. Grupems, kuriose rugsejo I d. nera naujq vaikq, kuriems reikalinga adaptacija,
rekomenduojama vaikus priimti ir atiduoti prie grupes lauko dury: tevai paskambina grupes
durq
skambudiu, grupes darbuotojas ateina ir nusiveda vaikE grupg. Pasiemimo ,u1nu,
metu, tevai atejg
i
I
prie grupds lauko dury paskambina grupes durq skambudiu arba grupes telefonu.
Grupeje dirbantys
darbuotojai aprengfia vaik4, atvedai!prie grupes lauko dury ir atiduodaiitdvams.
13. Grupese, kuriose rugsejo I d. pradeda lankyti nauji vaikai, kurie
istaigos nelanke ir
kuriems reikalinga adaptacija- sudaryti galimybg tevams vaikus atvesti grupes priemimo
kambari
i
(2 savaites pagal i$ anksto sudaryt4 atvedimo grafik4), nurengti vaik4 ir perJuoti grupes
aukletojai
arba jos padejejai. Grupes rlbineje tevai turi i5laikyti saugll 2-jq metrq atstum4 ir
b[ti tik vienam iS
tevq, jei b[tina' perduoti grupes aukletojai svarbi4 informacij4. grupes Zaidimq kambari
tevai
I
neieina. Esant ekstremaliai situacijai, susijusiai su Zmogaus sveikata, adaptacijos procesas
vyksta
atsizvelgiant i atsakingq valstybiniq institucijq pateiktas rekomendacijas.
14. Pasiemimo i5 lop5elio-darZelio metu tevai su vaikais negali likti lop5elio-darZelio
teritorijoje, bendrauti su kitais vaikais ar darbuotojais. Pasiemg vaikai tevai privalo iSeiti iS teritorijos.
15' Tevai atsakingi uZ vaiko sveikatq (vaikas idarZeli atvedamas visiSkai sveikas).
Vaikai, kuriems pasireik5 karSdiavimas (37,3 "C ir daugiau), kurie tures [miq virSutiniq kvepavimo
takq infekcijq poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas) ar kitul poZymiq, nurodytq
Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programLl
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro f0l0 m. balandZio 22 d. isakymu Nr. V-313 ,,Del Lietuvos higienos normos HN
75:2016,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai" patvirtinimo", 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.
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V SKYRIUS
REIKALAVIMAI LOPSELIO.DARZELIO DARBUOTOJAMS
16. Klekvienas darbuotojas turi bDti savo darbo vietoje visos darbo dienos buvimo
istaigoje metu ir tik reikalui esant eiti i kitas patalpas ar kabinetus. ISejus iS savo darbo vietos patalpq
i kitas patalpas bfltina deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones.
17. Darbo rnetu darbuotojams draudZiama rinktis jgrupes, bendrauti ardiau ne 2 m.
atstumu be veido apsaugos ir be bDtinos prieZasties.
18. Savo darbo vietose (kabinetuose) patalpas vedinti ne rediau kaip kart4 per valand4.
19. Vaikai maitinami grupes patalpose. Virejai iSduoda, o aukletojo padejejaimaist4
pasiima devedami l'rosi ir burn4 dengiandias apsaugines kaukes ir i5laikant 2 metrq atstum4. prie
maisto atsiemimo langelio vienu metu negali b[ti daugiau kaip vienas maist4 atsiimantis darbuotojas.
20. Grupiq Svara ir tvarka patikrinama, kai grupes vaikai ir darbuotojai bfrna lauke.
21. Pedagogams informacija bei metodine pagalba teikiama telefonu, tarnybiniu
elektroniniu pa5tu bei Facebook uZdaroje grupeje, kuriai priklauso visi lopSelio-darZelio pedagogai.
22. Esant poreikiui, organizuojami susirinkimai, pasitarimai nuotoliniu bldu. Jeigu
susirinkimai, pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje, tai visi darbuotojai devi nosi ir burn4
dengiandias apsaugines priemones (veido kaukeso respiratorius ar kitas priemones), iSlaikomas ne
maZesnis nei 2 metrq atstumas tarp asmenq.
23. Darbus, numatytus atlikti netiesioginio darbo su vaikais metu, pedagogai atlieka
namuose, nuotoliniu btidu.
24. Maisto tiekejai i istaig4 ieina ir maisto produktus perduoda de',,edami nosi ir burn4
dengiandias apsaugos priemones ir iSlaikant 2 metrq atstumq.
25. Nereikia kaukiq deveti:
25.1. vaikams;

eje nera pa5aliniq asmenq);
(kabinetuose), kur nera trediqjq asmenq.
vimas (37,3 oC ir daugiau) ar umiq virSutiniq
kitq uZkrediamq ligq poZymiai (pvz,,
mas, viduriavimas, vemimas ir pan.) nuSalinamas
dytoju.

ir

apie darbuotojui ar istaig4 lankandiam vaikui
:kcij4), apie tai istaiga informuos NVSC ir
bendradarbiauiant hu NVSC nustatys s4lyti turejusius asmenis ir jiems taikys privalomqjq
izoliacij4.

VI SKYRIUS
PATALPU IR ASMENS HIGIENA
28. Phtalpos, kuriose organizuojama vaikq grupiq veikla, turi bflti iSvedinamos prieS
atvykstant vaikamN ir ne rediau kaip 2 kartus per dien4, kai juose n6ra vaikq.
fekuojamos dregnu b[du 2 kartus per dien4.
(laiptines, koridorius, kabinetai), taip pat daZnai
jungikliai, rankenos) turi bEti valomos ne rediau
aislai ir priemones valomos sodos ir muilo tirpalu.
prieZi[rai reikalingus Zaislus, priemones ir naudoti
kams atsinesti Zaislus ar kitas priemones iS namq.
nes, kaip taisyklingai plauti ir dezinfekuoti rankas.
turi laikytis naudojimosi instrukcijq.
tos sqlygos darbuotojq ir vaikq rankq higienai
nkamas kiekis skysto muilo ar kito dezinfekcinio

veido, akiq, nosies, burnos, del galimo viruso
ersonalui laikytis diaudejimo etiketo (geriausia
ien4 kart4 reikia iSmesti, jeigu jos nera - diaudeti
i

37. Plie iejimo

i

patalpas irengtos dezinfekcinio skysdio stoteles, kuriose atvykg
darbuotojai ir lankyfojai dezinfekuoja rankas. Priemones laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
38. LfpSelio-darZelio teritorija nuo 17.30 iki 7.00 val. darbo dienomis yra uZrakinama,
o savaitgaliais ir SJvendiq dienomis rakinama 24 val. per par4. Karantino/pandemijos metu bgti
lopselio-darzelio terfitorijoje, Zaistijoje esandiais irenginiais draudziama.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Su tvarkos apraSu lopSelio-darZelio clarbuotojai supaZindinami p,asiraSytinai, o vaikq
tevai yra supaZindinanri ji patalpinant lopSelio-darZelio interneto svetaineje.
40. Apra5as keidiamas, naikinamas lopSelio-darLelio direktoriaus ir;aky,mu.

