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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI 

PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 

ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS 

 

 

EIL. 

Nr. 

Priemonės  Elgesys Atsakingi 

vykdytojai 

 

1.  
 
KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ        (jei 

asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su 

žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija,  tačiau 

jam simptomai nepasireiškė). 

 

 

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 

dienų nuo paskutinės buvimo viruso 

paveiktoje teritorijoje dienos), suderinęs su 

ugdymo įstaigos vadovu (nuotoliniu būdu), 

gali dirbti nuotoliniu būdu arba skambinti 

šeimos gydytojui dėl nedarbingumo 

pažymėjimo išdavimo arba pasiimti 

kasmetines arba neapmokamas atostogas 

saviizoliacijos laikotarpiu. 

 

Daina 

Marcinkienė 

+37068213475 

 

 

2. 

 

KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ UGDYTINIUI  

(Jei asmuo lankėsi paveiktose 

teritorijose, turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo su 

žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, ir 

simptomai jam pasireiškė) 

 

 

2.1. Ugdytinio tėvai apie pasireiškusius 

koronoviruso simptomus informuoja darželio 

direktorių arba kitą atsakingą asmenį telefonu. 

2.2. Saviizoliacija ((nurodytas (pagal 

galiojančią tvarką) parų laikotarpis nuo 

paskutinio apsilankymo paveiktoje teritorijoje 

arba galimo kontakto su užsikrėtusiu) 

nuotoliniu būdu derinama su įstaigos vadovu 

ar atsakingu administracijos darbuotoju, dėl  

ugdymosi nuotoliniu būdu. 

 

 

Daina 

Marcinkienė 

+37068213475 

 

2.1.  

 

KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ 

DARBUOTOJUI (namuose) 

 

 

2.1.1. Darbuotojas informuoja šeimos 

gydytoją, NVSC ir toliau vykdo jų 

nurodymus. 

2.1.2. Informuoja darželio direktorių arba 

atsakingą asmenį, kuris informuoja 

darbuotojus, kontaktavusius su užsikrėtusiu 

asmeniu, savarankiškai susisiekti su NVSC ir 

izoliuotis namuose. 

2.1.3. Atsakingas asmuo nurodo už patalpų 

valymą atsakingam asmeniui papildomai 

išvalyti ir išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, 

kuriuose prieš tai lankėsi ir dirbo sergantis 

darbuotojas. 

 

Darbuotojai. 

Alma 

Kamandierienė  

+3706 1283467 



 

2.2.  

 

KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ 

DARBUOTOJUI (darbe) 

 

1. Nurodo darbuotojui susisiekti su šeimos 

gydytoju ir išvykti iš darbovietės. 

2. Nedelsiant papildomai išvėdinamos, 

išvalomos ir dezinfekuojamos patalpos, 

kuriose buvo užsikrėtęs darbuotojas (valytojas 

privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, 

vienkartines pirštines). 

3. Informuoja visus darbuotojus papildomai 

pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas 

vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, 

dezinfekuoti rankas). 

4. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso 

infekcija patvirtintas, darželis veiklos 

organizavimą derina su savivaldybės 

administracija. 

 

 

Virginija 

Norvaišienė 

+37068693047 

Alma 

Kamandierienė 

+37061283467 

 

2.3. 

 

JEI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ UGDYTINIUI 

(darželyje) 

 

 

1.Izoliuoti galimai sergantį ugdytinį. 

2. Informuoti ugdytinio tėvus (globėjus) apie 

sveikatos būklę ir, pasiėmus vaiką iš darželio, 

kreiptis į šeimos gydytoją. 

3. Izoliuotą ugdytinį, kol jį pasiims tėvai 

(globėjai), prižiūri auklėtojo padėjėjas. 

4. Tėvai informuoja ugdymo įstaigą apie 

tolesnę vaiko sveikatos būklę. 

 

 

Alma 

Kamandierienė 

+37061283467 

 

Išsamesnė informacija Priede Nr. 1 

________________________________________________ 

 


