MIELI TEVELIAI,
Vyriausybes nutarimu karantinas Lietuvoje pratgstas iki geguZes 31 dienos, nustatant karantino
su5velninimo priemones. Numatyta, kad nuo geguZes 18 d. duris gales atverti visos ikimokyklinio ugdymo
istaigos, tadiau tai tikrai nerei5kia, kad jau laikas gryLti i visi5kai iprast4 gyvenimo ritm4. Butina uZtikrinti,
nustatytas visuomenes sveikatos saugos, higienos, asmenq aprDpinimo bttinosiomis asmens apsaugos
priemonemis, s4lygas. Tai rei5kia, kad ugdyiniai norintys lankyi istaig4 privales laikytis susitarimo taisykliq.
Todel pra5ome atsakingai apsisprgsti ir prane5ti iki geguZes 15 d. el. paStu ;gU-lutesr.nd@gnail*Aenl-arba
telefonu (8-46) 314164, arba praneSti grupes mokytojai, ar nordsite lankyi.

Vaikq prieZiflros ir ugdymo paslaugq organizavimas Klaipddos ,,saulutdsoo mokykloje-darZelyje

.

Vaikq prieZiDros ir ugdymo paslaugos bus organizuojamos maksimaliai laikantis grupiq izoliacijos
principo: vaikai lankys nuolat tqpadiq grupg, vaikai i5 vienos Seimos lankys tqpaliqgrupg.

.

Atvedantys ir paimantys i5 istaigos vaikus asmenys tures deveti nosi ir burn4 dengiandias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) .

.

Salia iejimq i istaig4 ir patalpas, kuriose bus vykdoma grupiq veikla bus sudaryta galimybe rankq
dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje padetos rankq dezinfekcijai skirtos priemones).

.
.

Vaikrl priemimas bus organizuojamas taip, kad b[tq i5vengta tevq lankymosi fstaigos patalpose.
Nerekomenduojama istaigos lankyti vaikams, sergantiems letinemis ligomis, nurodytomis Sunkiq
letiniq ligq, del kuriq ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui i5duodamas
nedarbingumo paZymejimas, s4ra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. kovo 23 d. isakymu Nr. V-483 ,,Del Sunkiq letiniq ligq, del kuriq ekstremaliosios situacijos
ar karantino laikotarpiu asmeniui iSduodamas nedarbingumo paZymejimas, s4raSo patvirtinimo".
Vaikq tevai (gobejai) bus informuojami apie COVID-l9 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo
rizikq, jei vaikas gyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupems (vyresnio nei 60 m. amZiaus
asmenims ir (arba) sergantiems letinemis ligomis, nurodytomis Sunkiq letiniq ligq, del kuriq
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui i5duodamas nedarbingumo paZymejimas,
s4raSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. isakymu
Nr. V-483 ,,Del Sunkiq letiniq ligq, del kuriq ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu
asmeniui i5duodamas nedarbingumo paZymejimas, s4raSo patvirtinimo": Zmogaus imunodeficito
viruso liga; piktybiniai navikai (ei liga diagnozuota ar buvo palmejimas ir jei po taikyto gydymo
pabaigos nepraejo.2 metai); cukrinis diabetas; Sirdies ir kraujagysliq ligos su letiniu Sirdies
nepakankamumu}-4laipsnio; letines kvepavimo organq ligos su kvepavimo nepakankamumu; letines
inkstq ligos su inkstq nepakankamumu; bukle po autologines kaulq diulpq ir organq transplantacijos;
ligos, kurios Siuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kuriq
gydymo Siais metodais pgbaigos nepraejo 2metar; ligos, kurios Siuo metu gydomos imunosupresija
atitinkandia metilprednizolono 10 mg/kg per dien4 ir ligos, nuo kuriq gydymo Siuo budu pabaigos
nepraejo 6 menesiai; igimtas imunodeficitas; kitos sunkios letines ligos, kai taikomas imunosupresinis
gydymas).

.

.

Bus vertinama visq priimamrl i grupg vaikq sveikatos bukle. Vaikai, kuriems pasirei5kia karSdiavimas
(37 ,3 "C ir daugiau) ar kurie turi flmiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq, lmiq Lamyno infekcijq ir

kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvdpavimas,

.

viduriavimas,
vemimas, berimai ir pan.) nebus priimami dalyvauti grupes veikloje. {staigos darbuotojai vykdantis
vaikq priemimE ftol bus ivertinta vaikrl sveikata ir i grupg atskirti tik vaikai, neturintys lmiq vir5utiniq
kvepavimo takq infekcijq, umiq Larnyno infekcijq ar kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq) deves
vienkarting veido kaukg. Vaikai bus priimami nuo tik 7.30 iki 9.00 val. I5 istaigos vaikai paimami nuo
16.30 iki 17.45 val^, apie pa-siemim4 telefonu prane5us grupes mokytojui, kad vaik4 aprengtq ir
e
paruoStq i5ejimui i5 istaigos.

Vaikai bus maitinami i5 namq atsine5tu maistu toje padioje grupeje kur yra teikiamos prieZilros
paslaugos (pasira5ius susitarim4). Jei susidarys didelis prieZiDros paslaugos reikalaujandiq vaikq
skaidius, vaikq maitinimas bus organizuoj amas istaigoj e.

a
a

Nebus organizuojamos bendros veiklos kelioms grupems.

Kitos bendros patalpos (pvz., laiptines, koridoriai), taip pat dalnai liediami pavirSiai tose patalpose
(tureklai, Sviesos jungikliai, rankenos) bus valomi ne rediau kaip2 kartus per dien4 dregnu b[du.
Patalpos, kuriose bus organizuojama grupiq veikla, bus iSvedinamos prieS atvykstant vaikams
rediau kaip 2 kartus per dien4.

ir

ne

Patalpos, kuriose bus organizuojama grupiq veikla, daLnai liediami pavir5iai jose, Zaislai bus valomi
ne rediau kaip 1 kart4 per dienq.

Bus ivertinti vaikq prieZiurai reikalingi Laislai, priemones ir naudojamos tos, kurias galima valyti ar
skalbti. DraudZiama vaikams atsine5ti Zaislus ar kitas priemones i5 namq.

fstaigoje bus sudarytos tinkamos s4lygos darbuotojq ir vaikq rankq higienai (praustuvese tiekiamas
Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq patiekiama skysto muilo, rank5luosdiq).
Patalyne, rankSluosdiai fiei naudojami ne vienkartiniai) bus keidiami juos sutepus, bet ne rediau kaip
vien4 kart4per savaitg. Skalbimui naudojamos iprastos skalbimo priemones. Aplinkos valymas vaikq
prieZi[ros paslaugq teikimo vietoje bus atliekamas, atsiZvelgiant i Sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas rekomendacijas patalpq
valymui COVID-l9 pandemijos metu
(h!p-s;/sam,lrvJt/uplopds/sa,m/dos_u.merg1_ti_l_es-/R[K_QMENpAplJOST-o_20dqz$"fekp-ljuo/A*070_^20032^
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Lauko Zaidimq erdves bus suskirstl.tos atskiroms grupems.

Vaikui sunegalavus istaigoje, nedelsiant bus informuojami jo tevai (globejai, rupintojai). Jei vaikui
pasireik5 uZkrediamqjq ligr+ poLymiar,jis bus izoliuojamas, kol jo tevai (globejai, rflpintojai) atvyks.
Vaikq, kuriems pasirei5kia karSdiavimas (37,3oC ir daugiau), tevams (globejams, rupintojams) bus
rekomenduota konsultuotis Kar5t4ja koronaviruso linija tel, 1808 arba susisiekti su vaiko Seimos
gydytoju konsultacijai nuotoliniu bUdu. Jeigu istaigoje gauta informacija i5 vaiko tevq (globejq) apie
vaikui nustat).t4 COVID-I9 lig4 (koronaviruso infekcij4), apie tai istaiga informuos Nacionalini
visuomends sveikatos centrq prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) bei bendradarbiaus
su NVSC nustatant s4lyti turejusius asmenis ir jiems taikys 14 dienq izoliacij4.

Organizuojant vaikq prieZiuros paslaugas pasitelkiamas visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis
sveikatos prieLiurE istaigoje vadovaujantis Visuomenes sveikatos prieZiDros organizavimo mokykloje
tvarkose apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Del
Visuomenes sveikatos prieZiDros organizavimo mokykloje tvarkose apra5o patvirtinimooo, ar kitas
savivaldybes visuomenes sveikatos biuro atstovas.

