
Kaip vyks ikimokyklinis ir  
priešmokyklinis ugdymas?

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: grupės veikla 
vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpo-
se, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke, ribojamas skirtingų grupių darbuo-
tojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų orga-
nizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, 
vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo 
pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik 
su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos 
priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos regulia-
riai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto 
muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant 
temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir dau-
giau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai) ? 

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys 
privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar 
kitas priemones). 

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfe-
kuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų 
dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vien-
kartinę servetėlę.

Kada rekomenduojama  
vaiką ugdyti namuose? 

Kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbin-
gumo pažymėjimas, sąraše*.

Kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms: vyresnio 
nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis*.
* Lėtinių ligų sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483


