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Siekiant optimaliai užtikrinti darbuotojų ir vaikų sveikatą, remiantis šalyje susiklosčiusia situacija
dėl koronaviruso grėsmės bei vadovaujanti LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2020-05-11 Nr.
V-1116 n u r o d a u, kad:
1. Vaikus lydintys asmenys turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.
2. Darbutojai vaikų priėmimą turi vykdyti per atskirus du įėjimus į įstaigą ir tik darbuotojas gali
nusivesti vaiką į grupę.
3. Pasitinkantis darbuotojas turi dėvėti apsauginį skydą arba kaukę, pirštines ir bachilus, kuris
bekontakčiu termometru matuos vaiko temperatūrą. Vykdant ugdymo procesą darbuotojams šių
priemonių dėvėti nereikia.
4. Vaikui nustačius temperatūrą 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (sloga, čiaudulys, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas), lydintysis asmuo su vaiku privalo nedelsiant išvykti iš įstaigos ir tik
visiškai pasveikus, gavęs gydytojo pažymą atvyksta vėl į įstaigą.
5. Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams,
darbuotojas nedelsiant informuoja tėvus, kad skubiai paimtų vaiką iš įstaigos.
6. Tėvai gavę informaciją apie vaiko sveikatos negalavimus turi skubiai pasiima vaiką iš įstaigos.
7. Prie įstaigos įėjimo padėtos dezinfekcinės priemonės, jos turi būti prieinamos visiems
įeinantiems į įstaigą.
8. Patalpos turi būti vėdinamos prieš atvykstant vaikams į įstaigą ir ne rečiau kaip 3 kartus per
dieną.
9. Darbuotojai privalo užtikrinti, kad durų rankenos, kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai būtų
dezinfekuojami kiekvieną kartą, jais pasinaudojus vienam vaikui.
10. Vaikų patalynės keičiamos du kartus per savaitę.
11. Vaikus į lauką vesti atskiromis grupėmis ir būti lauke atskirai joms priskirtoje kiemo
teritorijoje. Kiekvienai grupei, kad apsaugoti nuo bendrojo kontakto su kitais vaikais,
priskiriami atskiri išėjimai. Juos dezinfekuoti kas 2val.
Į s i p a r e i g o j u visus darbuotojus su papildytomis Vidaus Darbo tvarkos taisyklėmis,
supažindinti pasirašytinai. Supažindinti su LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V1116. Asmenys nesutinkantys vykdyti šio įsakymo į įstaigą negalės patekti.
Šio įsakymo kontrolę pasilieku sau.
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