
KEDArNrql n Snros crMNAZrJos
DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINI

ORGANIZA\IMO

TVARI(OS

I BENDROSIOS

1. Kedainiq r, Setos gimnazijos skyriaus-

ikimokyklinio ir prie3mokyklinio ugdymo organizav
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos svei

ekstremaliosios situacij os valstybes operacijq vadovo

,,Del Covid-l9 ligos (koronaviruso infekcijos) valdy

istaigose", 2020 m. geguZes 11 d. Nr. sprendimu V-l
ugdymo orgatizavimo butinq s4lygrl", 2020 m. geguZes

Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes

operacijq vadovo 2020 m. geguZes 11 d. sprendimo Nr.
ugdymo organizavimo butinq sQlygq" pakeitimo Li
ministerijos 2020 m. geguZes 11 d. gautu dokumentu

2019-2020 mokslo metais" ir nustato ikimokyklinio
grupeje nuo2020 m. geguZes 18 d.

2. Vaikams, kurie lieka namuose ugdymas

II VAIKU PRIE

3. Vaikq priemimas vyksta nuo 7.15 val. iki 8.1

4. Atvedantys ir paimantys vaikus i5 istai
darbuotojai privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias

priemones). Tevai pasira5ytinai supaZindinami su jq
organizavimo s4lygomis atnauj inant ugdymo paslaugq

5. Grupes aukletoja matuoja vaikq
btiklds" lape (priedas Nr. 2.). Tevai (globejai) laukia
pasireiSkia kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau) ar kurie

lmiq Zamyno infekcijq ir kitq uZkrediamq ligq
pasunkejgs kvepavimas ir pan.) nepriimami.

6. Vaikrl priemimo metu draudlianatevams
aukletoja pasitiks ryte ir palydes i grupE (po sveikatos
pirminiame koridoriuje. Pasiimant vaikus tevai paskam

vaika.
7. Salia iejimo i grupes koridoriq

laikomos rankq dezinfekcij ai skirtos priemones.

8. {staigoje neaptarnaujami lankytojai, turi
poZymiq (pvz., kar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkej 9s

9. Lankytojai privalo laikytis asmens higi kliq (rankt+ higiena, koseji
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q r. Setos gimnazijos
iaus 2020 m. birZelio 4 d.

Nr. V- Io

IRrU ADOMO JAKSTO
MOKYKLIIUO UGDYMO

Jak5to daugiafunkcio
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globejai ir pasitinkantys
kaukes, respiratorius ar ki
vaikq priemimo ir
s4lygomis (priedas Nr. 1.
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rediau karp2 kartus per dien4. Bendros patalpos (aipti korido
pavir5iai (tureklai, Sviesos jungikliai, rankenos) v
bfldu.

ne kaip 2 kartus per dienq

13. Darbuotoj,l it vaikq rankq higienai tie Saltas vanduo, prie praustuvi

patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rank5luosdiai.
14. Rank5luosdiai (ei naudojami ne vienkartiniai i kasdien, patalyne ne rediau kai

1 kart4 per savaitg
15. Vaikui sunegalavus grupeje grupes aukletojalnedelsia

izoliuojamas (atskiroje patalpoje) kol atvyks tevai (glpbejai). .

daugiau, rekomenduojama tevams (globejams) konsultuptis KarS

su vaiko Seimos gydytoju. Apie tai aukletoja informuoja ]'{acional

METKALAVIMAT UnnFuorc

informuoja tevus (globejus). Ji
vaikas kar5diuoja (37,3 "C

a linija tel. 1808 arba susisi
visuomenes sveikatos centra.

16. .Atnaujinus vaikq priemim4 istaigoje tiesiogiai dirbantiems

vaikais darbuotojams rekomenduojama prevenci5kai atlikti COVID-l9 tyrim4,

vykdomas Kauno mobiliajame pukte. Pradejus mo karantino s4lygomis

darbuotoj ai uZpildo,,Deklaracij 4 apie sveikatos b[k19, buvim4 pareigos izoliuotis ar laikytis
(Priedas Nr. 3).nacionaliniq visuomenes sveikatos centro nustatytq i goji
is, kiekvien4 dien4

III DARBO GRUPESE ORqANIZA

10. Maitinimas vykdomas maitinimui skirtoje patflpoje. I
vaikai maist4 atsineia patys.

11. Grupiq patalpose pavir5iai, Laisla\ valomi
priemones naudoti tas, kurias galima valytl ar skalbti. V
daiktus i5 namq.

12. Grupiq patalpos, kuriose vykdoma veikla, i

17. Darbuotojai, turintys tiesiogini kontakt4
temperatur4 ir pildo sveikatos btrkles isivertinimo formE

18. Grupeje draudZiama dirbti darbuotojams,

laikotarpiu, i5skyrus darbuotojus, dirbandius nuotoliniu
19. Grupeje dirba darbuotojai, neturintys [mi

uikrediamq ligq poZymiq (karsdiavimas, sloga, kosulys,

20. Darbuotojai, kiekvien4 dien4 matuojasi
21. Ugdymo metu grupeje dirbandiai aukletojai

priemones nera rekomenduoj amos.

22. Darbuotoj ams nedalyvauj antiems vaikq
specifiniq asmens apsaugos priemoniq, susijusiq su CO ID-19,

23. Darbuotojams, kuriems pasirei5kia

nu5alinami nuo darbo, skambinti Kar5t4j4 korona linij
gydytoju nuotoliniu b0du. Jeigu grupeje gauta infi

reclau kaip 1 kart4 per dien4.
iama atsine5ti Zaislus ar

prie5 atvykstant vaikams
i ir kt.) , taip pat daZnai lie
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24.Patvirtinta tvarka gali biiti keidiama atskiru rektori isakymu.



(ugdytinio vardas,

DEL TEVU SUPAZINDINIMO SU JU ATSAKOMYB
ORGANIZAVIMO SALYGOMIS ATNAUJINANT

TINTA
iq r. Setos gimnazijos
riaus 2020 m. birZelio 4 d.

Nr. V-fO
Nr. l.

U PRIEMIMO IRUGDYM
GV TEIKIMA KARANTINO

SALYGOMI

Esu informuotas, kad:

l. Atlydint vaik4 i ugdymo istaig4 privalau deveti

kaukes, respiratorius ar kt.)
dengiandias priemones (

2. Yaikai, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3

kvepavimo takq infekcrjq, [miq Larnyno infekcijq ir
) ar kurie turi flmiq v

ligq poZymiq (pvz.

kosulys, pasunkejgs kvepavimas, viduriavimas, v€ ir pan.), nurodytq Lietu

higienos nornose, dalyvauti ugdymo procese nebus prii

Patvirtinu ir prisiimu atsakomybg informuodamas, kad:

L Patvirtinu, kad vaikas neserga letinemis li Sunkiq letiniq

kuriq ekstremaliosios situacijos ar karantino lai ui i5duodamas

paZymejimas, sqra5e, patvirtintame Lietuvos Respubli apsaugos minisho 2020

kovo 23 d. isakymu Nr. V-483 ,,Del Sunkiq letiniq I q ekstremaliosios situacijos

karantino laikotarpiu asmeniui i5duodamas nedarbi jimas, s4raSo patvirtinimo";

2. Patvirtinu, kad vaikas negyvena kartu su priskirtinais rizikos

(vyresnio nei 60 m. amLiaus asmenims ir (arba) letinemis ligomis,

[sakyme Nr. V-483: Zmogaus imunodeficito viruso li i navikai (ei liga diagnozuota

buvo patmejimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos

kraujagysliq ligos su letiniu Sirdies nepakankamumu

i); cukrinis diabetas; Sirdies

; letines kvepavimo organq li
su kvepavimo nepakankamumu; letines inksfi+ li nepakankamumu; blkle
autologines kaulq diulpq ir organq transplantacijos; li Siuo metu gydomos bendra

selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, Siais metodais

nepraejo 2 metui ligos, kurios Siuo metu gydomos i atitinkandia metilprednizol

10 mg/kg per dien4 ir ligos, nuo kuri4 gydymo Siuo nepraejo 6 menesiai; igi
imunodeficitas; kitos sunkios letines ligos, kai taikomas inis gydymas).

3. PaZeidus l-2 punkto reikalavimus prisiimu
rsrir+, esandiq rizikos grupeje saugumo.

del savo vaiko ir kitu

4. Patvirtinu. kad Seimos nariai nera saviizoliaci

5. Esu susipaZings(us) su mokyklos iki bei prie5mokyklinio ugdy

organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu 2020 m. klos direktoriaus isakymu
V-56 ir jame apraSytomis vaikq priemimo ir ugdymo

Patvirtinu, kad auk5diau pateikti

BEI V
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(tevry'globej Vrupintoj q vardas, vard6,

s4lygomis.



vArKV SVETKATOS

Grupes pavadi

IRTINTA
iq r. Setos gimnazijos
iaus 2020 m. birZelio 4 d.
Nr. V- S0

Nr.2.

AS

(temperatiir4 vardas, pavarde, para5as)



PAIIVIRTINTA
Keflainiq r. Setos gimnazijos

dirbktoriaus2020 m. birZelio 4 d.

isai<ymuNr. V- *O
pripdas Nr. 3.

DEKLARACIJA APIE S\/EIKATOS BUKL4, NTBUVIMA PARE,IGOS IZOLIUOTIS AR
LATKYTTS KrTU NACTONALTT\{IO USUOMENES SVEIXSTOS CENTRO NUSTATYTU

IPARBIGOJIMU

(vardas, pavarde, darboviete

patvirtinu:
jog neturiu pareigos izoliuotis ar laikytis kitq Nacionalinio visuomenes sveikatos centro

nustatytq neleidZiandiq sugriZti i darbo viet4 ipareigojimq;
Siuo metu nesu gydomas(-a) nuo COVID-l9 ligos (koron4viruso infekcijos),

iiuo metu nesu itariarmas(-a), kad sergu COVID-l9 liga ($oronaviruso infekcija),

nesu s411ti su serganiiiuoju COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija) turejqs asmuo,

nesu Siuo metu s4lvti turintis(-i) su ftariamu, kad ser$a COVID-l9 liga (koronaviruso

infekcija), asmeniu, ar turindiu izoliuotis asmeniu, kurio izoliavimosi vieta namuose ar kitoje man

ruoSdamasis(-i) _sugriZti

artimoj e gyvenamoj oj e vietcrje,
jei sirgau COVID-I9t liga (l.roronaviruso

i darb'lnurodo* 
uit1

tvarka yra diagnozuota, kad esu pasiveikqs,

log n.t*iu vir5utiniq kvepavimo takq ligq, flmiq Za4nyno_-infekcijq ir kitq infekciniq

susirgimq poZymiq (karsdiavimo 1-,37,3 
oC ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkejusio kvepavimo,

viduriavimo ir pan.).

Man yra i5aiSkinta ir ZinauL, kad darbo vietoje:

o pastebejgs(-usi) atsiradusius vir5utiniq kvepavimo t{kq ligq, fmiq Zarnyno infekcijq ir

kitq infekciniq susirgimq (karSdiiavimui (37,3 oC ir daugiap), slogos, kosulio, pasunkejusio

kvepavimo, viduriavirio ii pan. poZymiams, galintiems tureti itlto: mano ir kitq patalpose esandiq

ur-*rrq saugumui, pasiZadu nedetsdamas(a) apie tai pranesti fiesioginiam {arbo vadowi, palikti

darbo patalpas ir konsultuotis karrst4ja koronaviruso linija tel. l]80S arba susisiekti su savo Seimos

gydytoj u konsultacij ai ;

Esu susipaZings(-usi) ir Zinau, kad jei Sioje deklalacijoje pateikiau klaidinandi4 ar

melaging4 informacijq tokiais silvo veiksmais paZeidliau t{isOs akfi+ del sveikatos apsaugos

reikalavimus ar uZkreeiamr+iq ligq profilaktikos kontroles taipykles, tai man gali bffi taikoma

drausmind, administracine, baudZiamoj i ir (ar) civiline atsakomype.

(vardas, pavarde) (para5as) (data)



TNTA

2020m. birZelio 4 d.
Nr. V-fO

SVEIKATOS BUKLES (ISD FORMA

Karantino metu rekomenduojama sustiprinti sveikatos biikles (isi
paklausiant jq apie savijaut4 (ar nekaridiuoja" dusulys, viduriavimas ir pan.

Rekomenduojama kiekvienam asmeniui prie5 pradedant di prane5ti / deklaruoti apie vi
sveikatos negalavimus, uZpildant sveikatos (isi)vertinimo

Si sveikatos bUkles (isi)vertinimo forma taip pat gali prie5 pradedant darb4

tiek padiam asmeniui, tiek darbdaviui ivertinti sveikat4 ir rizi us, susijusius su COVID-I9liga.
Duomenys, susijg su darbuotojo sveikata*:
1. Vardas:
2. Pavarde:
3. (fsi)vertinimo data:

4. Darbo pob[dis: Maitinimas !;
5. Ar jfis viduriavote, vdmete per pastar4sias 48 val.?

6. Ar per pastar4sias 48 val. vartojote vaistus nuo

7. Ar kar5diuojate?

8. Ar skundliates dusuliu?

9. Ar skundZiates kosuliu?

10. Ar skundZiates gerkles skausmu, per5tejimu at pan.?

11. Ar sloguojate?

12. Ar turite kitrtr kvepavimo sistemos sutrikimq?

13. Ar skundZiates pastaruoju metu atsiradusiu akiq

14. Ar skundZiates pastaruoju metu atsiradusiu skonio

15. Ar turite ptlingq, atviry Zuz&4, opt{
16. Ar turite kitq sveikatos sutrikimq, del kuriq Siuo

pavestq uZduodiq?

17. Ar turejote s4lyti su asmeniu, kuriam

infekcija)?

18. Ar buvote uZsienio valstybeje per pastarqsias 14 die

19. Ar Jums buvo diagnozuota, itartaCOVID-l9 liga

27 d.buvo imti tepineliai tyrimui del COVID-19 ligos

20. k turejote s4lyti su asmeniu, kuris per pastar4sias I

21. Ar turite blti izoliuotas?
*Duomenys privalo bfiti narkomi, uitikrinqnt osmens

isivertinimo formq darbdaviui rekomenduoj ama saugoti ne

Jei nors i vien4 klausim4 yra atsakyta ,,Taip", turi
simptomas (-ai) ar rizikos veiksnys (-iai) jai i5plisti' ir ar
asmeniui (darbuotojui, asmeniui, atliekaniiam praktik4'
maisto tvarkymo veikl4 (vertinim4 atlieka da
kreiptis i sveikatos prieZiuros specialistus t PYZq koronavi
Veiksmai, kuriq imtasi (pildoma tik atvejais, jei n(

Patvirtinu, kad 5i informacija yra teisinga.

Kita tr
Taip tr; Ne

Taip tr;Ne
Taip tr; Ne
Taip tl; Ne
Taip tr; Ne
Taip u; Ne

Taip tr; Ne

Taip tr; Ne

Taip tr; Ne

/ praradimu? Taip tr; Ne
Taip tr; Ne

atlikti savo pareigq / J

Taip tr; Ne
COVID-l9 liga

Taip tr; Ne

Taip tr; Ne
infekcija), nuo 2020 m.

infekcijos)? Taip E; Ne

iZo i5 uZsienio? Taip tr; Ne

Taip tr; Ne
UZpildytq Sveikatos

2 (du) mdnesius.

nta, ar tai yra COVID-l9
pateikusiam maist4

) gali buti toliau leidZiama vy
reikus darbuotojas nu

linija 1808 ir kt.).
klausim4 yra atsalgrta ,Tai

veiksn

Darbas

iimu?

menr

dienq

ti ive

r (ar) pa
arba

Darbuotoj o vardas, pavarde Data


