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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2090, Vilnius sprendimu 

 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

 

Ekstremalios situacijos (COVID-19) metu prevencijos, strategijos valdymo priemonių 

planas ir jo įgyvendinimas 
 

1. Nuo 2020 m. spalio 1 d., vaikų priėmimas į lopšelį-darželį ekstremalios (COVID-19) 

situacijos metu, tęsiamas kieme (grupių vaikų žaidimų aikštelėse) izoliaciniu principu.  

2. 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 vaiko nevesti į darželį. 

3. Ekstremalios situacijos metu (kol oro sąlygos leidžia), 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.  

4. Ekstremalios situacijos metu, (kai atšals orai), vaikų priėmimas į darželį (iki 9.00 val.) 

ir atsiėmimas iš darželio bus vykdomas prie įstaigos grupių lauko durų. Atvedus vaiką į darželį ir 

atsiimant vaiką iš darželio, skambinti, pabelsti į duris.  

5. Tėvams į darželį vaikus atvesti ir iš darželio pasiimti būtina dėvėti apsaugines veido 

kaukes. 

6. Darbuotojams, vykdant vaikų priėmimą ir išleidimą į namus, būtina dėvėti burną ir nosį 

dengiančias apsaugos priemones. 

7. Kiekvienam vaikui, jį atvedus į darželį, dirbanti mokytoja, įvertina vaiko sveikatos būklę, 

fiksuoja sveikatos įvertinimo fiksavimo lape (priėmimo metu, esant matomiems negalavimo 

simptomams, vaikas nepriimamas, esant reikalui, pamatuojama temperatūra). 

8. Ekstremalios situacijos metu tėvai į darželį neįleidžiami.  

9. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebus priimami 

į darželį. 



10. 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. 

11. Lankantiems vaikams įstaigą, ugdymas(is) vykdomas pagal įstaigos ikimokyklinio 

„Žibutės žiedlapėliai“ ir priešmokyklinio ugdymo programas grupių vaikų lauko žaidimų 

aikštelėse.  

12. Esant nepalankioms oro sąlygoms, lankantiems vaikams įstaigą, ugdymas(is) vykdomas 

pagal įstaigos ikimokyklinio „Žibutės žiedlapėliai“ ir priešmokyklinio ugdymo programas grupėse 

(laikantis Lietuvos higienos normos HN75:2016).  

13. Lankantiems vaikams įstaigą, muzikinis ugdymas(is) vykdomas pagal įstaigos 

ikimokyklinio „Žibutės žiedlapėliai“ ir priešmokyklinio ugdymo programas lauko sveikatingumo 

zonoje.  

14. Esant nepalankioms oro sąlygoms, lankantiems vaikams įstaigą, muzikinis ugdymas(is) 

vykdomas pagal įstaigos ikimokyklinio „Žibutės žiedlapėliai“ ir priešmokyklinio ugdymo 

programas izoliaciniu principu – salėje (laikantis Lietuvos higienos normos HN75:2016).  

15. Lankantiems vaikams įstaigą, fizinis ugdymas(is) vykdomas vaikų lauko žaidimų 

aikštelėse. 

16. Esant nepalankioms oro sąlygoms, lankantiems vaikams įstaigą, fizinis ugdymas(is) 

vykdomas izoliaciniu principu – salėje (laikantis Lietuvos higienos normos HN75:2016).  

17. Logopediniai užsiėmimai vaikams organizuojami individualiai ar vienu metu dirbama tik 

su tos pačios grupės vaikais logopediniame kabinete. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto 

(laikantis Lietuvos higienos normos HN75:2016). 

18. Antradieniais ir penktadieniais, logopedas, atvykęs į darbą iš kitos įstaigos, tą dieną  su 

vaikais užsiėmimų neveda.  

19. Ekstremalios situacijos metu pedagogas, kitas darbuotojas, prižiūrintis vaiką, turi vengti fizinio 

kontakto. 

20. Laikomasi sveikatos apsaugos ministro sprendimo, punkto 1.1.2. „ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje“. 

21. Ekstremalios situacijos metu draudžiama vaikams į įstaigą neštis iš namų žaislus, kitus 

asmeninius daiktus (užtikrinant Lietuvos higienos normą HN75:2016). 

22. Tėvai privalo užtikrinti vaikų lankomumą; už kiekvieną nelankytą dieną – informuoti įstaigos 

vadovą apie neatvykimo priežastį; vaikus į darželį atvesti būtina iki 9.00 val.; darželis dirba: 7.30 – 18.18 

val. 



23. Apie neatvykimą į įstaigą informuoti bendruoju įstaigos telefonu – 845-464313; asmeniniu 

direktorės telefonu – 865622843. 

24. Ekstremaliosios situacijos metu, įstaigoje bendri grupių renginiai nebus organizuojami (renginiai 

bus organizuojami izoliaciniu principu, atskirose grupėse). 

25.  Vykdant vaikų priėmimą bei išleidimą į namus ir ugdymo(si) procesą kieme (laikantis 1.1.7. 

punkto), prašome vaikus rengti šiltai, neperšlampamais drabužiais, apavu (užtikrinant Lietuvos higienos 

normą HN75:2016). 

26. Neformalusis vaikų švietimas (būreliai), esant COVID-19 ekstremaliai situacijai, 

įstaigoje neorganizuojamas, laikantis COVID-19 prevencijos, užtikrinant trečiųjų asmenų 

nesilankymą įstaigoje.   

 

 

          

 

 


