
TĖVELIŲ DĖMESIUI!  
 

Informuojame, jog įstaiga dar negavo jokio oficialaus rašto ar 

įsakymo iš Panevėžio miesto savivaldybės, kaip organizuoti lopšelio-

darželio veiklą nuo 2020 m. gegužės 18 d.  

Gavus informaciją iš savivaldybės apie įstaigos darbo organizavimą 

nuo 2020-05-18, iš karto informaciją paskelbsime įstaigos facebook 

paskyroje ir įstaigos internetinėje svetainėje www.zibute.eu  

Atkreipiame dėmesį: 

 jei vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių 

ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su 

rizikos grupės priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti 

vaiko ugdymą namuose (nevesti vaiko į darželį); 

 vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas) ar kitų požymių, nebus priimami į darželį; 

 dienos eigoje, vaikui sukilus temperatūrai daugiau kaip 37.3, ar 

pasireiškus negalavimams, vaikas izoliuojamas, informuojami vaiko tėvai, 

1 val. bėgyje tėvai privalo vaiką pasiimti iš įstaigos; 

 karantino metu, lankantiems vaikams įstaigą, ugdymas nebus 

teikiamas, teikiama tik vaikų priežiūra, kurią galės teikti ne būtinai 

pedagogas; 

 pagal karantino laiku galiojančias higienos normas, grupę 

lankyti gali ne daugiau 10 vaikų (ne mažiau 4 m2 vienam vaikui); 

http://www.zibute.eu/


 savivaldybės administracijos įsakyme nurodyta, kad karantino 

metu maitinimas nėra teikiamas (tėvai privalės atnešti patys saugų maistą 

termosuose ar indeliuose, bet negalima nešti jokių glaistytų sūrelių ar 

traškučių – to, kas yra draudžiama švietimo įstaigose); 

 vaikui lankant nors vieną dieną gegužės mėnesį, skaičiuojamas 

fiksuotas 11,50 eurų mokestis įstaigos reikmėms (mokestis bus 

kompensuotas už sumokėtą 11,50 eurų balandžio mėn.);  

 tėvams, kurių vaikai gegužės mėnesį nelankys, sumokėtas 11,50 

eurų mokestis įstaigos reikmėms bus kompensuotas, vaikui pradėjus lankyti 

įstaigą; 

 karantino metu, vaikų priėmimas į darželį ir atsiėmimas 

vykdomas lauke, prie pagrindinių durų, paskambinant į duris, laikantis 

socialinio atstumo; 

  kiekvienam vaikui, atvedus ir pasiimant iš darželio, atsakingas 

asmuo nuotoliniu termometru matuoja, fiksuoja fiksavimo lape temperatūrą 

(priėmimo metu, esant temperatūrai 37.3 bei esant matomiems negalavimo 

simptomams, vaikas nepriimamas); 

 tėvai į darželį vaikus atveda ir iš darželio pasiima, dėvėdami 

apsaugines veido kaukes (vaikams apsauginių veido kaukių nebūtina dėti); 

 karantino (koronaviruso) metu darbuotojas, prižiūrintis vaiką, 

turi vengti fizinio kontakto; 

 tęsiantis karantinui, koronaviruso grėsmė užsikrėsti išlieka, 

todėl saugodami savo vaikų ir kitų šeimos narių sveikatą, rekomenduojame, 

esant galimybei, vaiko į darželį nevesti; 

  Direktorė 


