TĖVELIŲ DĖMESIUI!
Informuojame, jog nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. tęsiamas vaikų priėmimas į lopšelį-darželį
ekstremalios situacijos metu.
Apie vaikų, norinčių lankyti nuo 2020-08-03 d. skaičių, informacija buvo patikslinta,
tėvams perskambinant.
Nuo 2020-08-03 d. įstaigą pradeda lankyti tie ugdytiniai, su kurių tėvais/globėjais jau yra
suderinta (susiskambinta).
Atkreipiame dėmesį:


ugdytinių, kurie įstaigą pradės lankyti nuo 2020-08-03 d., tėvams pažymų iš

darboviečių pateikti nereikia;


vaikams maitinimas tiekiamas;



jei vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl

kurių ekstremaliosios situacijos laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai
vaikas gyvena kartu su rizikos grupės priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau
vaiko nevesti vaiko į darželį;


kiekvieno ugdytinio mama (tėtis) / globėjas, atvedęs vaiką nuo 2020-08-03 d.

(kurie dar nebuvo pasirašę), pasirašys raštą, prisiimant atsakomybę, už vaiko sveikatos
būklę ekstremalios situacijos metu, dėl sunkių lėtinių ligų;


ekstremalios situacijos metu, nuo 2020-08-03 d., vaikų priėmimas į darželį (iki

8.30 val.) ir atsiėmimas iš darželio (nuo 16.00 val.) vykdomas lauke, kiekvienos grupės vaikų
žaidimų aikštelėje. Atvedus vaiką į darželį po 8.30 val. ir, atsiimant vaiką iš darželio iki 16.00
val., skambinti, pabelsti į duris;


tėvams į darželį vaikus atvesti ir iš darželio pasiimti būtina dėvėti apsaugines

veido kaukes;


kiekvienam vaikui, jį atvedus į darželį, dirbanti auklėtoja įvertina vaiko sveikatos

būklę, fiksuoja vaiko sveikatos būklę sveikatos įvertinimo fiksavimo lape (priėmimo metu,
esant matomiems negalavimo simptomams, vaikas nepriimamas, esant reikalui, pamatuojama
temperatūra);


ekstremalios situacijos metu tėvai į grupę neįleidžiami;



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;


nuo 2020-08-03 d., lankantiems vaikams įstaigą, ugdymas vykdomas pagal

vasaros ugdymo programą;


ekstremalios situacijos metu, nuo 2020-08-03 d., lopšelio grupę gali lankyti 12-15

vaikų, darželio – 20 vaikų, laikantis socialinio atstumo;


ekstremalios situacijos metu pedagogas, kitas darbuotojas, prižiūrintis vaiką, turi vengti

fizinio kontakto;


siekiant užtikrinti higienos reikalavimus kiekvienam vaikui, prašome (pagal galimybes)

kiekvienam ugdytiniui, pradėsiančiam darželį lankyti nuo 2020-08-03 d., įdėti po vieną pakuotę
vienkartinių (popierinių) rankšluosčių;


nuo 2020-08-03 d. pradėsiantiems lankyti vaikams, yra suformuotos 5 mišrios grupės

(dvi lopšelio, trys darželio) – „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Lašelių“, „Smagučių“
grupės;


bus laikomasi sveikatos apsaugos ministro sprendimo, punkto 2.1.2. „ikimokyklinio

ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik
vienoje grupėje“;


vasaros sezono metu, būtina vaikams dėvėti galvos apdangalus;



ekstremalios situacijos metu draudžiama vaikams į įstaigą neštis iš namų žaislus,

kitus asmeninius daiktus;


užsirašiusieji lankyti vasaros laiku (ekstremalios situacijos metu ypač), tėvai privalo

užtikrinti vaikų lankomumą; vaikus į darželį atvesti būtina iki 9.00 val.; darželis dirba: 7.30 – 18.18
val.;


apie neatvykimą į įstaigą informuoti bendruoju įstaigos telefonu – 845-464313;

asmeniniu direktorės telefonu – 865622843;


tęsiantis ekstremaliai situacijai, nuo 2020-08-03 d. koronaviruso grėsmė užsikrėsti

išlieka, todėl saugodami savo vaikų, kitų šeimos narių ir įstaigos darbuotojų sveikatą,
rekomenduojame, esant galimybei, vaiko į darželį nevesti.

Direktorė

