
PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus įsakymu  

PREVENCINIŲ VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (2019-NCOV)  

TAIKYMAS  (TĖVAMS/GLOBĖJAMS)  

1. Vaikai pasitinkami prie įėjimo, skirto atskirai grupei, lauke. Apie vaiko atvykimą 

tėvai/globėjai informuoja   priimantį  darbuotoją grupės telefonu ar iškvietimo skambučiu.  

Informacija apie grupės darbuotojų kontaktus skelbiama prie  pagrindinio įėjimo, el. dienyne.   

Atsakingi tėvai, dirbantys darbuotojai 

2. Priimant vaikus - vertinama visų priimamų į grupę vaikų sveikatos būklė.  

Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) negali būti 

priimami dalyvauti grupės veikloje. Atsakingas priėmimą vykdantis darbuotojas.  

3.  Vaikų temperatūra stebima naudojant nuotolinį termometrą, duomenys užrašomi temperatūros 

lape. Atsakingas auklėtojas ir vaikų higienos specialistas 

4. Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą ir darbo metu dėvi vienkartinę veido kaukę. 

Atsakingas priėmimą vykdantis darbuotojas.  

6. Tėvai privalo grupės ar įstaigos telefonu informuoti iki 9.00 val.  jei vaikas nelankys, 

nurodant priežastį – liga ar kita ir kiek laiko vaikas  nelankys darželio. Po ilgesnio darželio 

nelankymo (savaitės) tėvai parašo Informacinį raštą dėl darželio lankymo, informuodami  apie 

vaikų sveikatos būklę (Forma Bendruose dokumentuose). Atsakingi tėvai 

7.Griežtai  laikomasi saviizoliacijos terminų, tikslūs  duomenys perteikiami įstaigai. 

Vadovautis  nuoroda  https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-paaiskina-kaip-skaiciuojama-izoliacija-

kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams 

8. Tėvai, kurių vaikai nelanko įstaigos, rašo prašymą dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir 

maisto davinio skyrimo (priešmokyklinukai). Prašymo formos bendruose dokumentuose.  

9. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų. Atsakingas auklėtojas, 

vaikų  tėvai. 

10. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai/globėjai, įpareigojant juos 

kuo greičiau atvykti į įstaigą pasiimti vaiko . Atsakingas auklėtojas ir vaikų higienos specialistas. 

11. Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai /globėjai 

atvyks.  Atsakingas auklėtojas ir vaikų higienos specialistas. 

12. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi būti 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Atsakingas auklėtojas ir vaikų higienos 

specialistas. 

13. Privaloma laikytis  asmens apsaugos reikalavimų (atstumas, kaukės, ...). Atsakingi 

dirbantys darbuotojai, tėvai. 

14. Nustačius teigiamą Covid-19 atvejį (darbuotojui, vaikui) grupė uždaroma. Visi asmenys 

turi saviizoliuotis 14 d.  

15. Nustačius teigiamą Covid-19 atvejį maisto bloko darbuotojams, virtuvė uždaroma. Ieškoma 

maisto tiekėjų, kurie turi leidimą teikti šias paslaugas. Už paslaugą moka tėvai.  

16. Apie nustatytus Covid-19 atvejus, saviizoliacijos terminus kiekvienoje grupėje  bei kitus 

darbo pakitimus,   tėvai informaciją gauna el.dienyne vidine žinute.  

17. Informacija teikiama  šiais kontaktais :  telefonai – įstaigos- 45 576847    arba lankomos 

grupės tel. el.paštas – sldpusynelis@gmail.com 
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