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PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

Būtinas visos darželio bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimas ir prevencinių priemonių 

laikymasis. 

Ugdymo įstaigos vaidmuo - užtikrinti tinkamą ugdymo organizavimą, vėdinimą, patalpų valymą, 

sąlygas rankų higienai, teikti reikiamą informaciją.  

Tėvų vaidmuo - stebėti savo vaiko sveikatą, nevesti į darželį vaikų, kuriems pasireiškia ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai (karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vadovautis ugdymo įstaigos informacija ir laikytis jos nurodymų, 

ugdyti vaikų higienos įpročius.  

Prevencijos priemonės bus efektyvios tik tada, jeigu jų laikysis visa darželio bendruomenė. 

PATALPŲ VALYMAS 

Mechaninis grindų valymas naudojant vandenį ir muilą arba neutralų ploviklį (mechaninio valymo 

metu pašalinami nešvarumai, tačiau nenužudomi mikroorganizmai). 

Dažnai liečiamų paviršių dezinfekcija naudojant virusus veikiančius autorizuotus biocidus (turėtų 

būti naudojami tik Lietuvoje įteisinti biocidai). 

 

PATALPŲ VĖDINIMAS 

Patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną po 15 

minučių. 

 

RANKŲ HIGIENA 

Dažnas ir tinkamas rankų plovimas vandeniu su skystu muilu arba rankų valymas alkoholio 

turinčiomis priemonėmis (tirpalais, geliais, servetėlėmis ar kitomis priemonėmis suaugusiems). 

APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMAS 

Apsaugos priemones turi dėvėti:  

 Vaikus atlydintys asmenys uždarose erdvėse.  

 Vaikus į įstaigą uždarose erdvėse priimantys darbuotojai.  

 Asmeninių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.  

Apsaugos priemonių dėvėti nereikia:  

 Vaikams.  

 Grupių darbuotojams grupėse. 

 

ATSTUMO LAIKYMASIS 

Organizuojant renginį lauke kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 m atstumas. 

Uždarose erdvėse, vykstančiuose grupių renginiuose dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys, kai 

tarp dalyvių neišlaikomas 2 m atstumas, turi dėvėti  asmenines apsaugos priemones.  

Kaukes negalinčiam dėvėti darbuotojui gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.  

 

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

Vaikai nuolat lanko tą pačią grupę.  

Darbuotojai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje.  

Su vaikais nekontaktuoja darbuotojai, į kurių pareigas neįeina darbas su vaikais.  

Vengti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontakto.  

Užtikrinti, kad uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai kelių grupių vaikams.   

Maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke. 

Vienu metu meno ir sporto salėse ugdomi vienos grupės vaikai. 



Ankstyvojo amžiaus vaikai maitinami grupėse.  

Valgyklėlėje maitinimas organizuojamas  pagal iš anksto parengtą grafiką. 

Po kiekvienos grupės maitinimo, salės išvėdinamos ir išvalomos. 

INFORMACIJOS TEIKIMAS 

Prie įėjimo į ugdymo įstaigą ir grupėse vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei 

darbuotojams skelbiama informacija apie:  

 asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

 nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;  

 draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių 

(pvz. didelė sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

 

KAIP ELGTIS, JEI  DARŽELIO UGDYTINIS AR DARBUOTOJAS 

 SUSIRGO NAMUOSE 

Elgtis ramiai.  

Darbuotojas ar ugdytinis turi likti namuose (izoliuotis), bendrauti su savo šeimos gydytoju ir 

klausyti jo rekomendacijų. 

Telefonu informuoti atsakingą asmenį ugdymo įstaigoje. 

Galima informuoti didelę riziką, sąlytį turėjusius asmenis, kad izoliuotųsi.  

Sudaryti sąrašus: sąlytį turėjusių asmenų ir vietų, kuriose lankėsi. 

Laukti NVSC specialistų skambučio. Jei jie nesusisiekia per 24 val., pildyti sąlytį turėjusiems 

asmenims skirtą anketą, esančią NVSC interneto svetainėje. 

 

KAIP ELGTIS, JEI DARŽELYJE UGDYTINIUI PAKILO TEMPERATŪRA AR 

PASIREIŠKĖ UŽKREČIAMOSIOMS LIGOMS BŪDINGI SIMPTOMAI 

 Nedelsiant izoliuoti ugdytinį grupės miegamajame kambaryje. 

 Grupės auklėtojo padėjėja turi būti kartu su vaiku iki atvykstant tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

 Atlikti rankų higienos procedūrą. 

 Izoliavus vaiką informuoti apie situaciją jo tėvus (globėjus, rūpintojus), pakviesti atvykti 

pasiimti vaiko ir nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. 

Priminti, kad atvykstantys tėvai (globėjai, rūpintojai) turi dėvėti kaukę ir dėl tolimesnių 

veiksmų konsultuotis su šeimos gydytoju.  

 Pasiteirauti ugdytinio tėvų (globėjų, rūpintojų), ar jo aplinkoje nėra sergančiųjų COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ar keliavusių užsienyje. 

 Dėl tolimesnių veiksmų ugdytinio, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, tėvams (globėjams, rūpintojams) nurodykite konsultuotis su šeimos gydytoju.  

 Atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinimą 

ugdymo įstaigos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo. Patalpas vėdinti ne trumpiau 

nei 15 min. pilnai atidarius langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.  

 Surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems ugdytiniams, darbuotojams. 

 

KAIP ELGTIS, JEI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ DARBUOTOJUI DARŽELYJE 

 Paduoti darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, 

medicininę kaukę (jei buvo dėvima, turi būti pakeista į naują). 

 Paprašyti darbuotojo nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje 

vietoje.  

 Dėl tolimesnių veiksmų darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi 

simptomai, nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju. 

 Atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinimą 

ugdymo įstaigos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo. Patalpas vėdinti ne trumpiau 

nei 15 min. pilnai atidarius langus.  



 Nurodykite paskirtam ugdymo įstaigos asmeniui, atsakingam už COVID-19 ligos valdymą, 

surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems ugdytiniams, darbuotojams. 

 

KAIP ELGTIS, JEI VIENAS VAIKAS IŠ VIENOS ŠEIMOS UGDYMO ĮSTAIGOJE 

TURĖJO SĄLYTĮ IR TURI BROLIŲ AR SESERŲ, KURIE LANKO TĄ PAČIĄ UGDYMO 

ĮSTAIGĄ 

Sąlytį turėjusių asmenų kontaktiniai asmenys nekelia rizikos. Šiuo atveju tiesioginį sąlytį turėjęs 

vaikas turi izoliuotis, o jo broliai, seserys, gali eiti į ugdymo įstaigą, nes neturi rizikos. Jei sąlytį 

turėjusiam vaikui būtų nustatyta COVID-19 liga ir jis būtų bendravęs su artimaisiais (broliais, 

seserimis) užkrečiamuoju laikotarpiu, tokiu atveju artimieji turėtų izoliuotis. 

 

KAIP ELGTIS, JEI DARŽELIO DARBUOTOJAS AR UGDYTINIS TURĖJO DIDELĖS 

RIZIKOS SĄLYTĮ SU COVID-19 LIGA SERGANČIU ASMENIU 

Sąlytį turėjusiam asmeniui:  

 likti namuose ar kitoje izoliacijos vietoje; 

 telefonu informuoti atsakingą asmenį ugdymo įstaigoje apie susidariusią situaciją (jei sąlytis 

buvo ne pačioje ugdymo įstaigoje ir ugdymo įstaiga nežino situacijos); 

 laukti NVSC specialistų skambučio. Jei per 24 val. nesulaukia, tada rekomenduojama pildyti 

sąlytį turėjusių asmenų anketą, esančią NVSC interneto svetainėje; 

 klausyti NVSC rekomendacijų; 

 stebėti savo sveikatos būklę – kasdien matuotis kūno temperatūrą, vertinti savijautą. Jei 

pasireiškia ŪVKTI simptomai, skambinti 1808 arba šeimos gydytojui. 

Ugdymo įstaigai: 

 su šiuo asmeniu sąlytį turėjusių asmenų nereikia izoliuoti; 

 suteikti galimybę asmeniui dirbti ar mokytis nuotoliniu būdu; 

 informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę, kad įvykdytas sąlytį turėjusio asmens 

izoliavimas, tačiau šis asmuo rizikos kitiems nekelia, todėl ugdymo procesas ir toliau gali 

vykti įprastai. 

 

SVARBIAUSI KONTAKTAI: 

 1808 Koronaviruso karštoji linija Kasdien 8–20 val. Registracija į mobiliuosius punktus 

tyrimui dėl koronaviruso infekcijos. 

  Nemokamai 1809 Bendra emocinės paramos linija Visą parą Nemokamai Vienija „Vilties 

liniją“ (suaugusiesiems),  

 „Pagalbos moterims liniją“, „Jaunimo liniją“, „Vaikų liniją“ ir „Sidabrinę liniją“ 

(senjorams). Kreiptis pajutus nerimą, vienišumo jausmą arba susidūrus su koronaviruso 

sukeltais sunkumais. Pagalbasau.lt +370 5 2649676 

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštoji linija I–IV 8–17 val. V 8–15.45 

val. VI–VII 8:00–17:00 Kreiptis kilus klausimų dėl izoliacijos reikalavimų, izoliacijos 

vietos keitimo, ūkinės komercinės veiklos vykdymo valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos metu. koronavirusas@sam.lt  

 Informacija el. paštu apie koronavirusą Atsakinėjama I–IV 8–17 val. V 8–15.45 val. Kreiptis 

kilus klausimų apie koronavirusą, galiojančias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

sąlygas, ūkinės veiklos vykdymą. KoronaSTOP.lt  

____________________________________________ 

 

Keičiantis epidemiologinei situacijai vadovautis Joniškio rajono savivaldybės ir Lietuvos      

Respublikos Vyriausybės įsakymai bei rekomendacijomis. 
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