
                                                                PATVIRTINTA 

                                                                                                Plungės lopšelio – darželio ,,Saulutė” 

                                                                                          Direktorės 2020 m. gegužės 14 d.  

                                                                     Įsakymu Nr. V1- 37 

 

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SAULUTĖ” VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TAISYKLĖS KARANTINO LAIKOTARPIU 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Plungės lopšelio – darželio,,Saulutė” (toliau Mokykla) veiklos organizavimo taisyklės karantino 

laikotarpiu parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-

1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių 

valdomų įmonių darbo vietoms. 

 2. Taisyklės reglamentuoja grupių personalo, personalo nedirbančio grupėse veiklą ir atsakomybes, 

Mokyklos darbo laiką, vaikų priėmimo ir atidavimo tėvams, darbuotojų ir ugdytinių sveikatos ir 

saugos užtikrinimo, ugdymo, maitinimo, vaiko išjungimo iš grupės ir darbuotojų nušalinimo nuo 

darbo tvarką. 

 

II. MOKYKLOS DARBO LAIKAS IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į GRUPES TVARKA 

3. Mokykla dirba įprastu režimu nuo 7.30 val. iki 18.00 val. 

4. Ugdytiniai į grupes priimami prie lauko įėjimų. Tėvams (globėjams, rūpintojams) ar kitiems vaiką 

atlydėjusiems ar pasiimantiems iš Mokyklos asmenims, į Mokyklos pasatatą įeiti DRAUDŽIAMA.  

5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prieš atvesdami vaiką ir prieš pasiimdami vaiką iš Mokyklos, privalo 

skambinti mokytojų pateiktais grupių telefonų numeriais.  
6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti vaiką atlydintys asmenys, negali būriuotis prie darželio priėmimo 

durų, mokytojui perduodami vaiką, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones. 

7. Vaikus priima prie durų grupės mokytoja, tą dieną dirbanti pagal darbo grafiką, laikydamasi 

karantininio režimo reikalavimų, įvertina vaiko sveikatos būklę ir palydi vaiką į grupę. Priėmimo 

metu grupėje dirba 2 žmonės (mokytojas ir mokytojo padėjėjas). 

8. Tėvai, (globėjai, rūpintojai) privalo iš anksto užpildyti vaiko karantininiu laikotarpiu lankančio 

ugdymo įstaigą deklaraciją, kuria patvirtina, kad suvokia COVID-19 ligos prdavimo riziką ir atsako 

už atvedamo į įstaigą vaiko sveikatos duomenų teisingumą (Priedas Nr. 1) 

9. Į Mokyklą gali būti atvedami tik visiškai sveiki vaikai. 

 

II. VEIKIANČIOS GRUPĖS. GRUPIŲ JUNGIMAS  

10. Mokykloje dirba 9 grupės. Maksimalus vaikų skaičius grupėje: lopšelio (1,5-3 m.)-15 vaikų, 

darželio –(3-7 m.) - 20 vaikų.  

10.1. Lopšelis: ,,Pelėdžiukai”, ,,Pagrandukai” (,,Grybukų” grupės vaikai jungiami su ,,Pagrandukų” 

gr. vaikais); 

10.2. Darželis: ,,Varpeliai”, ,,Kodėlčiukai”, ,,Ežiukai”, ,,Meškučiai”, ,,Nykštukai” (prijungiami 4 

,,Kiškučių” grupės vaikai), ,,Drugeliai” (prijungiami 5 ,,Kiškučių” grupės vaikai); 

10.3. Priešmokyklinio ugdymo grupė: ,,Boružėlės” (jungiama su ,,Lašiukų” priešmokyklinio ugdymo 

grupe). 

 



II. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ SVEIKATOS IR SAUGOS UŽTIKRINIMAS. 

VAIKO IŠJUNGIMAS IŠ GRUPĖS IR DARBUOTOJŲ NUŠALINIMAS NUO DARBO  

 

11. Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. Kontrolę vykdo sveikatos biuro specialistė.  

12. Darbuotojams kasdien matuojama temperatūra, pildomas kiekvieno asmens patikros lapas – 

deklaracija. Patikras vykdo mitybos organizatorius ir pavaduotojas ūkio reikalams. Patikros lapai 

saugomi grupėse, maisto bloko darbuotojų – virtuvėje, kitų darbuotojų - pas pavaduotoją ūkio 

reikalams. (priedas Nr. 2, priedas Nr.3) 

13. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3ºC ir daugiau), nedelsiant nušalinami nuo 

darbo. 

14. Darbuotojai turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių 

(pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą vykti negali, o, pasireiškus 

simptomams darbe, nušalinami nuo darbo. 

15. Vaikams temperatūra matuojama atvykus į grupę iki 10.00 val. Patikrą vykdo sveikatos biuro 

specialistė.  

16. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3ºC ir daugiau) ir kiti užkrečiamųjų ligų požymiai 

(pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant izoliuojami atskiroje patalpoje ir 

pranešama tėvams dėl atsiėmimo iš Mokyklos. 

17. Gavę pranešimą apie vaiko negalavimą, tėvai privalo nedelsiant pasiimti vaiką iš Mokyklos.  

18. Draudžiama vaikams iš namų atsinešti žaislus, maisto produktus ir kt. pobūdžio daiktus. 

19. Užtikrinama, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių 

izoliacijos principų. Kontrolę vykdo direktorius, pavaduotojas ugdymui.  

20. Užtikrinama, kad įėjimuose į patalpas būtų sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai. 

21. Užtikrinama, kad ugdymo paslaugų patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne 

rečiau kaip 2  kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis. 

Kontrolę vykdo direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams. 

22. Darbuotojų, tiesiogiai nedirbančių su vaikais lankymasis grupėse, galimas tik esant būtinam 

atvejui ir tik dėvint apsaugines priemones. 

23. Grupių darbuotojų išėjimas į Mokyklos patalpas (skalbyklą, maisto parsinešti ar pan.), galimas 

tik dėvint apsaugines priemones.  

24. Susirinkimai organizuojami išlaikant saugius atstumus ir dėvint apsaugos priemones. 

25. Vaikų pasivaikščiojimų metu užtikrinamas vaikų buvimas grupės žaidimų aikštelėje.  

    

III. MAITINIMAS IR MOKESTIS UŽ DARŽELĮ 

 

26. Maitinimo paslauga teikiama įprastiniu režimu. 

27. Priešmokyklinio ugdymo vaikams, gaunantiems nemokamus pietus ir nelankantiems įstaigos 

karantinio metu, bus išduodami maisto rinkiniai.  

28. Mėnesinis mokestis ugdymo ir bendroms įstaigos reikmėms karantino metu 1,87 Eur savaitei, jei 

vaikas lanko Mokyklą. Mokestis neskaičiuojamas , jei vaikas ugdomas nuotoliniu būdu. 

 

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

29. Ugdymo procesas vykdomas iki gegužės 31 d. pagal ugdymo planą: tiesiogiai Mokyklą 

lankantiems vaikams ir nuotoliniu būdu nelankantiems vaikams. Už vykdymą atsakingos 

mokytojos, už kontrolę direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

30. Keičiantis karantino sąlygoms, galimi taisyklių pakeitimai.  

31. Su taisyklėmis supažindinami visi darbuotojai ir tėvai (globėjai, rūpintojai)  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Plungės lopšelio – darželio ,,Saulutė”  

                                                                                                                  veiklos organizavimo taisyklių karantino  

                                                                                                  laikotarpiu    Priedas Nr. 1 

 

VAIKO, KARANTININIU LAIKOTARPIU LANKANČIO  

PLUNGĖS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „SAULUTĖ“,  

DEKLARACIJA 

_____________________ 

(data) 

Plungė 

 

 

Aš, ___________________________________________, patvirtinu, kad: 

Vaiko vardas, pavardė ________________________________________ 

Vaiko vardas, pavardė________________________________________ 

 per pastarąsias 14 dienų neteko bendrauti su iš užsienio grįžusiais ar galimai 

užsikrėtusiais Covid-19 infekcija asmenimis; 

 aš ir mano šeimos nariai nėra grįžę iš užsienio šalių per pastarąsias 14 dienų; 

 Vaikas yra sveikas: neturintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas 37,3 ir daugiau, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) 

Esu informuotas (-a) apie COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) perdavimo riziką, jei vaikas gyvena kartu 

su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresniais nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergantys 

lėtinėmis ligomis). 

Pasižadu, jog išaiškėjus faktui, kad teko bendrauti su galimai užsikrėtusiais ar iš užsienio grįžusiais asmenimis, 

tuoj pat informuosiu Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorių ir nutrauksiu vaiko (-ų) priežiūrą 

institucijoje (t. y. ikimokyklinio ugdymo įstaigoje). 

Suprantu, jog išaiškėjus faktui, kad pateikiau klaidingus duomenis ir faktus, gresia administracinė arba 

baudžiamoji atsakomybė už karantino sąlygų pažeidimą. 

Užtikrinu tėvų, globėjų pasiekiamumą bet kuriuo vaiko buvimo įstaigoje metu. Patikslintas kontaktinis 

telefono numeris (-iai) _____________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                                    ____________________________________ 

 

 

 

 

 



    Plungės lopšelio – darželio ,,Saulutė”  

       veiklos organizavimo taisyklių karantino 

             laikotarpiu    Priedas Nr. 2 

 

DEKLARACIJOS ŽURNALAS 

 

Esate informuotas, kad šiame klausimyne Jūsų pateikta informacija bus naudojama siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

49 straipsnio 31 dalį, kur nustatyta, kad: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, 

darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu 

būdu. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis 

pagrindas. Darbuotojas per vieną darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus dirbti 

nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo 

termino darbuotojo atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas 

darbo užmokesčio. Darbdavio sprendime nušalinti darbuotoją nuo darbo turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo 

priežastis ir teisinis pagrindas. 

Patvirtinate parašu, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigojate nedelsiant žodžiu ar elektroniniu paštu pranešti savo tiesioginiam 

vadovui, jeigu Jūsų deklaruoti sveikatos duomenys pasikeistų. 

 

 

 



 

Data Vardas, pavardė Mano kūno 

temperatūra 

didesnė kaip 

37,3 laipsniai 

Pasireiškė 

sloga 

Pasireiškė 

kosulys 

Pasireiškė 

apsunkintas 

kvėpavimas 

Turiu kitų sveikatos 

sutrikimų, kurie 

galėtų kelti grėsmę 

kitų darbuotojų 

sveikatos saugumui 

Parašas 

TAIP NE TAIP NE TAIP NE TAIP NE TAIP NE 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



                Plungės lopšelio – darželio ,,Saulutė”  

                       veiklos organizavimo taisyklių karantino 

                       laikotarpiu    Priedas Nr. 3 

 

SVEIKATOS BŪKLĖS (ĮSI)VERTINIMO FORMA 

Karantino metu rekomenduojama sustiprinti maistą tvarkančių asmenų (darbuotojų, asmenų, atliekančių praktiką, ir 

(ar) pan.) kasdienį sveikatos būklės (įsi)vertinimą, paklausiant jų apie savijautą (ar nekarščiuoja, nepasireiškė kosulys, 

dusulys, viduriavimas ir pan.). Rekomenduojama kiekvienam asmeniui prieš pradedant dirbti (atliekant praktiką) darbdaviui 

pranešti / deklaruoti apie visus sveikatos negalavimus, užpildant sveikatos (įsi)vertinimo formą. 

Ši sveikatos būklės (įsi)vertinimo forma taip pat gali būti naudojama prieš pradedant darbą, siekiant tiek pačiam 

asmeniui, tiek darbdaviui įvertinti maisto tvarkymo veiklą vykdančių asmenų (darbuotojų, asmenų, atliekančių praktiką, ir 

(ar) pan.) sveikatą ir rizikos veiksnius, susijusius su COVID-19 liga. 

Duomenys, susiję su maistą tvarkančio asmens sveikata*: 

1. Vardas:_______________________________ 

2. Pavardė:_________________________ 

3. (Įsi)vertinimo data:___________________________________________ 

4. Darbuotojo statusas:                        Dirbantis ☐;    Naujai įdarbintas darbuotojas ☐;    Grįžęs po ligos ☐ 

5. Ar jūs viduriavote, vėmėte per pastarąsias 48 val.?                      Taip ☐; Ne ☐ 

6. Ar per pastarąsias 48 val. vartojote vaistus nuo vėmimo, viduriavimo?                     Taip ☐; Ne ☐ 

7. Ar karščiuojate?                         Taip ☐; Ne ☐ 

8. Ar skundžiatės dusuliu?                        Taip ☐; Ne ☐ 

9. Ar skundžiatės kosuliu?                                                                     Taip ☐; Ne ☐ 

10. Ar skundžiatės gerklės skausmu, perštėjimu ar pan.?                      Taip ☐; Ne ☐ 

11. Ar sloguojate?                         Taip ☐; Ne ☐ 

12. Ar turite kitų kvėpavimo sistemos sutrikimų?                                              Taip ☐; Ne ☐ 

13. Ar skundžiatės pastaruoju metu atsiradusiu akių ašarojimu?                                             Taip ☐; Ne ☐ 

14. Ar skundžiatės pastaruoju metu atsiradusiu skonio susilpnėjimu / praradimu?                    Taip ☐; Ne ☐ 

15. Ar turite pūlingų, atvirų žaizdų, opų?                       Taip ☐; Ne ☐ 

16. Ar turite kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių šiuo metu negalite atlikti savo pareigų / Jums pavestų užduočių?

                           Taip ☐; Ne ☐ 

17. Ar turėjote sąlytį su asmeniu, kuriam įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)?  

                                                                        Taip ☐; Ne ☐ 

18. Ar buvote užsienio valstybėje per pastarąsias 14 dienų?                                                      Taip ☐; Ne ☐ 

19. Ar Jums buvo diagnozuota, įtarta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nuo 2020 m. vasario 27 d. buvo imti 

tepinėliai tyrimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)?                                                        Taip ☐; Ne ☐ 

20. Ar turėjote sąlytį su asmeniu, kuris per pastarąsias 14 dienų grįžo iš užsienio?                   Taip ☐; Ne ☐ 

21. Ar turite būti izoliuotas?                                              Taip ☐; Ne ☐ 

*Duomenys privalo būti tvarkomi, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Užpildytą Sveikatos būklės įsivertinimo formą 

darbdaviui rekomenduojama saugoti ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius.  

Jei nors į vieną klausimą yra atsakyta „Taip“, turi būti įvertinta, ar tai yra COVID-19 ligos simptomas (-ai) ar 

rizikos veiksnys (-iai) jai išplisti, ir ar informaciją pateikusiam maistą tvarkančiam asmeniui (darbuotojui, asmeniui, 

atliekančiam praktiką, ir (ar) pan.) gali būti toliau leidžiama vykdyti maisto tvarkymo veiklą (vertinimą atlieka 

darbdavys arba prireikus darbuotojas nukreipiamas kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus, pvz., koronaviruso 

karštąja linija 1808 ir kt.). 

Veiksmai, kurių imtasi (pildoma tik atvejais, jei nors į vieną klausimą yra atsakyta „Taip“) 

_______________________________________________________________________________________ 

Patvirtinu, kad ši informacija yra teisinga.  

  _______________________________                     ______________                 _______________ 

Maistą tvarkančio asmens vardas, pavardė                        Parašas                                   Data 


