PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“
direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. V- 28
DARBO KARANTINO METU ORGANIZAVIMO ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„VOLUNGĖLĖ“ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Darbo karantino metu organizavimo Alytaus lopšelyje-darželyje „Volungėlė“
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbo tvarką karantino metu Alytaus lopšelyje-darželyje
„Volungėlė“ (toliau – lopšelis-darželis).
2. Darbas karantino metu – darbuotojo (toliau – darbuotojas) tarnybinių (darbinių)
funkcijų ar jų dalies vykdymas visą arba dalį darbo laiko darbovietėje, su darbdaviu suderinta tvarka
ir sąlygomis, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-11 sprendimų Nr. V-1116 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Nr. V-1118 „Dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų,
valstybės ir savivaldybių įmonių valdomų įmonių darbo vietoms“.
3. Darbo karantino metu organizavimo Alytaus lopšelyje-darželyje „Volungėlė“
tvarkos aprašo reikalavimų laikymasis yra privalomas visiems Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“
darbuotojams ir Alytaus lopšelį-darželį „Volungėlė“ lankančių mokinių tėvams.
II. DARBO KARANTINO METU ORGANIZAVIMAS
4. Darbo organizavimas:
4.1. pašalinių (su lopšelio-darželio veikla nesusijusių) asmenų patekimas į lopšeliodarželio teritoriją griežtai draudžiamas;
4.2. darbuotojai, mokinių tėvai ir mokiniai į lopšelio-darželio teritoriją įleidžiami tik
pro pagrindinius vartelius (iš Volungės g. pusės);
4.3. mokinių tėvų ir mokinių patekimas į lopšelio-darželio teritoriją automobiliais yra
draudžiamas;
4.4. darbuotojai į lopšelio-darželio patalpas įleidžiami pro vienas duris (iš Volungės g.
pusės);
4.5. mokiniai į lopšelio-darželio patalpas įleidžiami ir iš jų išleidžiami tik pro grupės,
kurią mokinys lanko, laiptinės duris;
4.6. mokinių tėvai, atvedę vaikus į lopšelį-darželį, įleidžiami tik į laiptinę, kur perduoda
vaikus lopšelio-darželio darbuotojams, kurie įvertina visų priimamų vaikų sveikatos būklę. Mokiniai,
kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos
higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010-04-22 įsakymu Nr. V-313 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami;

4.7. ugdymo metu mokiniui pasireiškus šio tvarkos aprašo 4.6. papunktyje išdėstytiems
sveikatos būklės požymiams, mokinys izoliuojamas ir iškviečiami mokinio tėvai;
4.8. asmenys, atlydintys mokinius, ir darbuotojai, priimantys mokinius, privalo dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
4.9. mokinių priėmimas vykdomas nuo 7.30 iki 8.00, vėliau visos durys yra
užrakinamos;
4.10. pasiimti vaikus galima nuo 16.00 iki 17.30, apie savo atvykimą prie laiptinės durų
informuojant grupės darbuotojus;
4.11. atskirų grupių mokiniai karantino laikotarpiu gali būti jungiami į naujas grupes,
kurios laikotarpiu iki birželio 1 d. nebus keičiamos;
4.12. grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta atskirų grupių mokinių kontakto
lopšelio-darželio patalpose, teritorijoje;
4.13. grupėje dirbantys darbuotojai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje;
4.14. visų darbuotojų sveikatos būklė vertinama kasdien tik atvykus į darbą.
Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų užkrečiamų ligų požymiai,
nedelsiant nušalinami nuo darbo.
5. Patalpų higiena:
5.1. darbo patalpos vėdinamos ne rečiau kaip kartą per valandą plačiai atidarius langus;
5.2. bendros patalpos (pvz., laiptines, koridorius), dažnai liečiami paviršiai (durų
rankenos, turėklai, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir pan.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
5.3. patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, vėdinamos prieš atvykstant vaikams
ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, kai jose nėra vaikų;
5.4. patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose,
žaislai valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną;
5.5. patalpų, kuriose organizuojama grupių veikla, grindys dažnai valomos ne rečiau
kaip 2 kartus per dieną;
5.6. kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai dezinfekuojami 2 kartus per dieną;
5.5. naudojamos tik tos vaikų priežiūrai reikalingos priemonės, žaislai, kurias galima
valyti ar skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų;
5.6. patalynė, rankšluosčiai keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per
savaitę;
5.7. aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje atliekama atsižvelgiant
į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos
metu;
5.8. šalia įėjimų į įstaigą ir prie sanmazgų sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Su tvarkos aprašu lopšelio-darželio darbuotojai ir mokinių tėvai yra supažindinami,
jį patalpinant interneto svetainėje ir grupių Facebook, Messenger paskyrose.
_______________

