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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama apsaugoti gyventojus ir
aplinką nuo COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo
sergamumo COVID-19 liga (koronoviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. 24:00 val. yra paskelbusi valstybės lygio
ekstremaliąją situaciją.
Vadovaudamiesi Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) 1 punktu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo
paslaugos) teikėjai yra įpareigoti užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai
laikantis grupių izoliacijos principo:
- vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta
skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos;
- ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną
dirbtų tik vienoje grupėje;
- su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su
vaikais;
- riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti
kontakto laiką išlaikant saugų atstumą;
- vaikai būtų maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti 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. Maitinimas švediško stalo
principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra
valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

- užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje
yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi
būti išvėdinamos ir išvalomos.
Siekiant išvengti COVID-19 ligos plitimo Klaipėdos miesto ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse ugdymo įstaigose (toliau – Įstaiga) prašome priminti Įstaigų vadovams aukščiau
minėto Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo sprendimo reikalavimus ir užtikrinti jų vykdymą Įstaigose.
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