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PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINĖS IR 

PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS BENDRŲJŲ SAUGUMO IR HIGIENOS 

REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 

4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. 

nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ 3.3 ir 3.2.82 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomendacijas organizuojant ugdymą karantino metu kontaktiniu būdu, Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020-08-17 sprendimu Nr. V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

– Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-16 sprendimu Nr. 

V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu, 

Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro 2020-11-09 posėdžio protokolu 

Nr. ES-31, 

2. Užtikrinti, kad Ugdymas organizuojamos laikantis grupių izoliacijos principo: 

2.1. auklėtojos užtikrina, kad vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų 

vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose 

teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke; 

2.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkvedys, sudarydami darbo grafikus užtikrina, kad 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų padėjėjai tą 

pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 



 

2.3. auklėtojos užtikrina, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas 

neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.); 

2.4. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti 

neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. 

atstumu); 

2.5. vaikai maitinami grupės patalpose. Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų 

maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš 

vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą 

įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi 

būti išvėdinama ir išvaloma. 

2.6. auklėtojos užtikrina, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų 

grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos 

grupės panaudojimo valytoja jas turi išvėdinti ir išvalyti. 

2.7. švietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos 

kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po 

kiekvienos konsultacijos patalpas išvėdina ir išvalomo valytojos taip pat nuvalo dažnai liečiamus 

paviršius. 

2.8. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

ugdymas, raštvedė pateikia informaciją: 

2.8.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

2.8.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą.ir kt.). 

2.8.3. tėvai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankantį vaiką atveda tik 

iki lauko durų (į pastato vidų neina), čia vaiką pasitinka ugdymo įstaigos darbuotojas, o 

tėvams atvykus vaiko pasiimti, įstaigos darbuotojas vaiką palydi iki lauko durų. 

2.9. ūkvedys užtikrina, kad šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) 

priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet 

vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

2.10. ūkvedys ir auklėtojos užtikrina, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų 

sveikatos būklė. Informacija fiksuojama. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 



 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 

d. Įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.  

2.11. ūkvedys užtikrina, kad darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones. Apsaugos priemonėmis aprūpina ūkvedys.  

2.12. mokykloje dirbta tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima: 

2.12.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į 

darbą nevyktų; Apie negalėjimą dirbti, darbuotojas informuoja direktorę 

2.12.2. ūkvedys organizuoja budėjimą, o budinti valytoja matuoja darbuotojų kūno 

temperatūrą tik atvykus į darbą ir fiksuoja lentelėje.  

2.12.3. darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), informuojama direktorę, nedelsiant nušalinami nuo darbo, 

jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

2.12.4. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo 

informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie 

tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už 

atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB 

specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 

izoliaciją. 

2.13. ūkvedys organizuoja ir užtiktina, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų 

sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas 

vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). 

2.14. valytojos, auklėtojų padėjėjos užtikrina, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, 

kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus 

vienam vaikui. 

2.15. ūkvedys organizuoja ir užtiktina, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų 

išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas 



 

ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID – 19 pandemijos metu. 

________________________________ 


