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TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Nykštukas” darbuotojų darbo karantino metu tvarkos aprašas 

reglamentuoja visų darbuotojų darbo ypatumus, dirbant karantino metu. 

2. Tvarkos aprašu siekiama:  

2.1. užtikrinti higienos normų laikymąsi;  

2.2. taikyti grupių izoliacijos principą; 

2.3. vengti darbuotojų tiesioginio kontakto.  

 

II. PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ NE NUOTOLINIU BŪDU, 

 DARBO ORGANIZAVIMAS  

 

3. Grupių mokytojų darbo laikas nuo 7.30 iki 17.30 val.  (36 savaitinės valandos pagal 

patvirtintą darbo grafiką); 

4. Kaukes dėvėti privaloma priimant ir atiduodant vaiką tėvui.  Visą kitą darbo laiką – 

asmeninis darbuotojo apsisprendimas;  

5. Pedagogai, būna grupėje ir  priima vaikus iš auklėtojų padėjėjų. Priėmus vaiką į grupę – 

būtina iš karto nuvesti plauti rankų; 

6. Rūbinėlėje, priimant vaikus, jais rūpinasi auklėtojos padėjėja; 

7. Vaikų užrašyti į  lankomumo žurnalą ateiti nereikia. Jų skaičius žinomas pagal 

temperatūros matavimų registracijos žurnalą. 

8. Vaikai tėvams atiduodami nepatenkant į grupes – turi paskambinti ir telefonu pranešti, kad 

laukia vaiko kieme. Jei atsiima vaiką Jums būnant lauke –  atiduodami vaiką būtinai turite dėvėti 

veido apsaugos priemones. 

9. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami tėvai (globėjai). Jei vaikui 

pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas salėje, kol tėvai  (globėjai, rūpintojai) atvyks 

pasiimti. 

10. Grupės vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną. 

11. Rekomenduojama  kuo daugiau veiklų vykdyti lauke. Būdami lauke nekontaktuokite su 

kitos grupės pedagogais, vaikais. 

12. Privaloma laikytis  grupių izoliacijos principo. 

13. Rekomenduojama įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus ir priemones, naudoti tas, 

kurias galima valyti ir skalbti. 

III. AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

14. Grupių auklėtojų padėjėjų darbo laikas nuo 7.30  val. (40 savaitinių valandų pagal 

patvirtintą darbo grafiką); 

15. Kaukes dėvėti privaloma priimant ir atiduodant vaiką tėvui.  Visą kitą darbo laiką – 

asmeninis darbuotojo apsisprendimas; 

 



16. Auklėtojų padėjėjos priima vaikus iš darbuotojo, kuris atveda pamatavus temperatūrą 

(išskyrus lopšelio grupės, vaikus perduoda tėvai);  

17. Rūbinėlėje, priimant vaikus, jais rūpinasi auklėtojos padėjėja; 

18. Po kiekvieno priimto vaiko rūbinėlė išplaunama drėgnuoju būdu; 

19. Priėmus vaiką į grupę – būtina iš karto nuvesti plauti rankų; 

20. Priėmus visus vaikus išplaunamas prie durų esantis kilimėlis. 

21. Pasiimant iš virtuvės maistą ir jį dalinant vaikams, dėvėti veido apsaugos priemones 

(kaukes, skydelius ir vienkartines pirštines); 

22. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami tėvai (globėjai). Jei vaikui 

pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas salėje, kol tėvai  (globėjai, rūpintojai) atvyks 

pasiimti; 

23. Grupės vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną; 

24. Vaikams išėjus į lauką grupė išvėdinama, patalpos išplaunamos, nuvalomi paviršiai, 

žaislai; 

25. Stalai valomi skystu ūkišku muilu (atskiestu); 

26. Grupių patalpos, rūbinėlės, sanitarinės patalpos, žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 

kartą per dieną; 

27. Dažnai liečiamus paviršius, rankenas, jungtukus rekomenduojama valyti ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną drėgnu būdu; 

28. Kruopščiai atlikti tualeto valymą (ne mažiau kaip  du kartus per dieną); 

29. Patalynė, rankšluosčiai keičiami juos susitepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę; 

30. Privaloma laikytis  grupių izoliacijos principo; 

31. Rekomenduojama įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus ir priemones ir naudoti tas, 

kurias galima valyti ir skalbti. 

 

IV. VIRTUVĖS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

32. Virtuvės darbuotojai dirba pagal patvirtintą 40 savaitinių valandų pagal patvirtintą darbo 

grafiką; 

33. Kaukes dėvėti visą darbo laiką – asmeninis darbuotojo apsisprendimas; 

34. Išduodant iš virtuvės maistą auklėtojų padėjėjoms privaloma dėvėti veido apsaugos 

priemones (kaukes/skydelius, kepures ir vienkartines pirštines); 

35. Maisto produktai priimami naudojant maisto produktų priėmimo stalą. Gamintojo tara į 

virtuvę nepatenka; 

36.  Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip du kartus per dieną; 

37. Rekomenduojama kuo dažniau plauti rankas;  

38. Nekontaktuokite su grupių pedagogais. Su auklėtojų padėjėjomis – tik išduodant maistą. 

 

V.  VALYTOJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

39. Plaunant ir valant patalpas dėvėti vienkartinę kaukę taip pat ir vienkartines pirštines; 

40. Paviršių valymui naudoti specialias dezinfekcines, valymo priemones; 

41. Kiekvieną rytą 7 val. atidaryti grupių, rūbinėlių, tualetų ir koridorių langus vėdinimui;  

42. Plauti laiptines, koridorių drėgnuoju būdu ne rečiau kaip du kartus per dieną;   

43. Valyti rankenas, kitus liečiamus paviršius  drėgnuoju būdu ne rečiau kaip du kartus per 

dieną;  

44. Ryte, pasibaigus vaikų priėmimui, išvėdinti koridorius; 

45. Kruopščiai atlikti tualeto valymą (ne mažiau kaip  du kartus per dieną); 



46. Stebėti ir papildyti dezinfekcinio rankų skysčio talpas bendro naudojimo patalpose. 

VI.  NURODYMAI VISIEMS ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS  

47. Kiekvieną rytą prieš darbą privalote pasimatuoti temperatūrą (prie pagrindinių durų). Jei 

darbo valandos prasideda anksčiau, nei 7.30 val. – tai turite atlikti iki 8 val.; 

48. Įėję į patalpas dezinfekuojate rankas; 

49. Ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas. Jei to padaryti neįmanoma, 

riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2m. atstumu); 

50. Draudžiama įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu (išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu); 

51. Turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. 

karščiavimas, karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) draudžiama vykti į darbą. 

Prieš darbo pradžią būtina informuoti administraciją;  

52. Jei Jums pasireiškė ūmūs kvėpavimo takų ligų ir kiti užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) iš karto informuojate administraciją. 

Jums rekomenduojama susiekti su šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu arba skambinti  

telefonu 1808 konsultacijai.  

53. Jei jūs sunegalavote,  ar sukarščiavote daugiau nei 37,3 0C  informuokite administraciją. 

54. Jei Jums, ar kartu gyvenantiems asmenims,  nustatyta COVID-19 liga (koronoviruso 

infekcija), iš karto informuojate lopšelio-darželio direktorių;   

55. Rekomenduojama kuo dažniau plauti rankas.  

_________________________________________ 


