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NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS
 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ

SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

1.  Naujosios  Akmenės  ikimokyklinio  ugdymo  mokykla  (toliau  –  Mokykla)  nustato

ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  organizavimo  būtinąsias  sąlygas  siekdama  užtikrinti

saugų Mokyklos darbo organizavimą. 

2. Ugdymo paslaugos Mokykloje organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos

principo:

2.1. vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant

poreikiui grupės performuojamos ne trumpesniam kaip 1 savaitės laikotarpiui;

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną dirba tik vienoje

grupėje;

2.3. užtikrinama,  kad  su  vaikais  neturi  kontakto  darbuotojai,  į  kurių  pareigas  neįeina

tiesioginis darbas su vaikais.  Jei kontakto neįmanoma išvengti,  kontakto laikas ribojamas iki 15

min. ir išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

2.4.  ribojamas  skirtingose  grupėse  dirbančių  darbuotojų  kontaktas,  jei  to  padaryti

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą;

2.5. vaikai maitinami grupės patalpose ir bendroje valgymo salėje, kurioje valgo vaikai tik iš

vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką;

2.6.  užtikrinama, kad uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos

kelioms vaikų grupėms. Įstaigoje bendrose patalpose (kūno kultūros, muzikos salėje ar pan.) po

kiekvienos grupės panaudojimo patalpos yra išvėdinamos ir išvalomos;

2.7.  maksimaliai  išnaudojamos  galimybės  ugdymą  organizuoti  lauke.  Jei  lauke

organizuojamas  renginys  kelioms  grupėms,  tarp  dalyvių  išlaikomas  ne  mažesnis  kaip  2  metrų

atstumas.

3.  Kontaktinės  švietimo  pagalbos  specialistų  konsultacijos,  teikiamos  individualiai  arba

vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto.

Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
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4. Prie įėjimo į Mokyklos patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis

ugdymas, pateikiama informacija apie :

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

4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

4.3.  draudimą  ugdyme  dalyvauti  vaikams,  kuriems  pasireiškia  karščiavimas  (37,30  C  ir

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs

kvėpavimas).“;

5.  Šalia  įėjimų  į  Mokyklos  patalpas  sudarytos  galimybės  rankų  dezinfekcijai  (gerai

matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

6.  Užtikrinamas  vaikų  ir  juos  atlydinčių  asmenų  sveikatos  būklės  stebėjimas  (sudarytos

sąlygas matuoti(s) kūno temperatūrą). Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų  požymiai   (pvz.,  sloga,  kosulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas)  ar  kitų  požymių,  nurodytų

Lietuvos  higienos  normos  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programų

vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN

75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai“ patvirtinti“ 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami;

7. Užtikrinama, kad Mokykloje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo

takų  ligų  ir  kitų  užkrečiamųjų  ligų  požymių  (pvz.,  karščiavimas,  sloga,  kosulys,  pasunkėjęs

kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima:

7.1. sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą;

7.2.  darbuotojams,  kuriems  pasireiškia  ūmių  viršutinių  kvėpavimo  takų  ligų  ir  kitų

užkrečiamųjų ligų požymiai  (pvz.,  karščiavimas,  sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir  pan.)

vadovaujasi  Covid-19 ligos  (koronaviruso infekcijos)  valdymo priemonių,  patvirtintų  Mokyklos

direktoriaus  2021  m.  gruodžio  1  d.  įsakymu  Nr.  V-133  „Dėl  Covid-19  ligos  (koronaviruso

infekcijos) valdymo priemonių“ 1 punktu;

7.3.  Mokyklos  administracijai  iš  darbuotojo  ar  vaiko  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  gavus

informaciją apie nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), COVID-19 situacijų valdymo

grupė, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-134 „Dėl Covid-19

situacijų valdymo grupės pakeitimo“ įgyvendina Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo

veiksmų planą, patvirtintą Mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-132 „Dėl

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo veiksmų plano patvirtinimo“;

7.4.  draudžiama  dirbti  darbuotojams,  ateiti  lankytojams,  kuriems  privaloma  izoliacija,

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
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8. Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo).  Sudarytos galimybės

darbuotojų rankų dezinfekcijai. Paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.

9.  Kriauklės  ir  kiti  sanitariniai  mazgai,  kuriais  naudojasi  vaikų  grupės,  dezinfekuojami

kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

10.  Mokyklos  grupių patalpos  išvėdinamos prieš  atvykstant  vaikams ir  ne rečiau  kaip 2

kartus per dieną,  o aplinkos valymas,  atliekamas  atsižvelgiant  į  Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos  ministerijos  parengtas  rekomendacijas  patalpų  valymui  COVID-19  pandemijos  metu

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai

%2020200327%20(1).pdf).  Įgyvendinamas  Covid-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  valdymo

veiksmų planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-132 „Dėl

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo veiksmų plano patvirtinimo“.

11.  Užtikrinama,  kad darbuotojai,  vykdantys vaikų priėmimą į  įstaigą,  uždarose erdvėse,

grupės  renginiuose,  dėvėtų  nosį  ir  burną  dengiančias  apsaugos  priemones  (veido  kaukes,

respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems

asmenims,  kurie  dėl  savo  sveikatos  būklės  kaukių  dėvėti  negali  ar  jų  dėvėjimas  gali  pakenkti

asmens  sveikatos  būklei.  Kai  darbuotojas  negali  dėvėti  kaukės  dėl  savo  sveikatos  būklės,

atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos

priemonės.  Įgyvendinamas Mokyklos direktoriaus  2021 m. lapkričio  19 d.  įsakymas Nr.  V-124

„Dėl privalomo veido kaukių dėvėjimo“.

12.  Vykstant  ugdymo procesui  tėvai  ir  (ar)  lankytojai  į  švietimo  įstaigą  patekti  negali,

išskyrus  atvejus,  kai  tėvai  arba  lankytojai  atvyksta  iš  anksto  suderintu  laiku.  Įgyvendinami

Mokyklos  direktoriaus  2021  m.  gruodžio  1  d.  įsakymo  Nr.  V-133  „Dėl  Covid-19  ligos

(koronaviruso  infekcijos)  valdymo  priemonių“  3  punktu  patvirtinti  „Rekomendacijos  siekiant

sumažinti riziką susirgti Covid-19 liga“ 1, 2 ir 6 punktai.

13. Mokykloje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas vadovaujantis  Covid-19 ligos

(koronaviruso  infekcijos)  valdymo  veiksmų  planu,  patvirtintu  Mokyklos  direktoriaus  2021  m.

gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-132 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo veiksmų

plano patvirtinimo“.

_______________
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