IŠRAŠAS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
SĄLYGOS NUO 2020 M. RUGPJŪČIO 17 D.
Užtikrinamas ugdymo proceso organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (nuo š. m.
birželio 17 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą skaičiuojamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos
sprendimu).
Nebus organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms.
Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams
dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių).
Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų. Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė,
sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką iki metų pabaigos. Naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų
sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka.
Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės
renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys, pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai),
kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ugdymas, sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai, pastatyta
vienkartinėms apsaugos priemonėms išmesti skirta uždara šiukšlių dėžė.
Bus vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas,
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų 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 nebus priimami.
Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), jis
izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
Užtikrinama, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
Laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos (prieš atvykstant
vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną), valomos ir dezinfekuojamos, praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas
vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.
Įvertinti vaikų ugdymui reikalingi žaislai, priemonės ir naudojami tie, kuriuos būtų galima valyti ar skalbti.
Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą
per dieną.
Bendros patalpos (pavyzdžiui: laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai,
šviesos jungikliai, rankenos) rekomenduojama valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu, o aplinkos
valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).p
df)

