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Situacija Veiksmai 

1. Grupių higiena 

 

  

1.1. Grupės patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

1.2. Paviršiai ir grindys valomi ir dezinfekuojami drėgnuoju būdu ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną bei po kiekvieno lankytojo. 

1.3. Tualetai, durų rankenos, maišytuvai ir kiti paviršiai turi būti 

dezinfekuojami ne rečiau kaip 3 kartus per dieną bei po kiekvieno lankytojo.  

1.4. Žaislai plaunami ne rečiau nei vieną kartą per dieną. Draudžiama vaikams 

atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų. 

1.5. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos 

sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. 

2. Bendro 

naudojimo patalpų 

ir kabinetų higiena 

 

 

  

2.1. Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

2.2. Paviršiai ir grindys valomi ir dezinfekuojami drėgnuoju būdu ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną bei po kiekvieno lankytojo. 

2.3. Tualetai, bendro naudojimo stalai, durų rankenos, maišytuvai, laiptų 

turėklai ir kiti paviršiai turi būti dezinfekuojami ne rečiau kaip 3 kartus per 

dieną bei po kiekvieno lankytojo.  

2.4. Valytojoms privaloma naudoti asmens apsaugos priemones, jei patalpoje 

yra kiti asmenys. 

3. Asmens higiena 

  

3.1. Prie plautuvių turi būti skysto antibakterinio muilo, vienkartinių 

rankšluosčių, dezinfekcinių skysčių. 

3.2. Prie įėjimo į patalpas įrengtos dezinfekcinio skysčio stotelės, darbuotojai 

ir lankytojai dezinfekuoja rankas.  

3.3. Darbuotojai ir vaikai kuo dažniau plauna rankas naudodamiesi 

instrukcijomis. Dezinfekuoja rankas tik darbuotojai.  

4. Darbo 

organizavimas 

4.1. Darbuotojų sveikata vertinama kasdien prieš patenkant į įstaigos patalpas.  

4.2. Į įstaigą įleidžiamas vienas darbuotojas vienu metu. Visos įstaigos durys 

rakinamos.  

4.3. Atvesti/pasiimti vaiką į įstaigą lydintysis asmuo turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias priemones. Apie atvykimą informuojama skambučiu prie įėjimo 

durų. Esant poreikiui įleidžiamas į vidų laikantis visų saugumo reikalavimų.  

4.4. Pasitinkantieji vaikus darbuotojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias 

kaukes bei kontaktuoti ribotą laiką. 

4.5. Pagal poreikį darbuotojams dirbantiems grupėje rekomenduojama dėvėti 

daugkartines/vienkartines kaukes, pirštines ir kitas apsaugos priemones.  

4.6. Išvykdamas iš įstaigos darbuotojas aprangą (jei tokią turi) nuneša į 

skalbyklą, o kaukę saugiai išmeta. 

4.7. Kilus įtarimui, kad vaikas sunegalavo, informuojamas įstaigos direktorius 

arba įgaliotas asmuo. Informuojami tėvai bei vaikas izoliuojamas.  

4.8. Atvykus į įstaigą vaikų sveikata vertinama bei naudojant nuotolinį 

termometrą matuojama ir fiksuojama temperatūra. 

4.9.  Darbuotojams, nedalyvaujantiems vaikų priežiūroje, asmens apsaugos 

priemonių dėvėjimas nėra privalomas, jeigu tarp darbuotojų išlaikomas ne 

mažesnis 2 metrų atstumas bei kontaktas ne ilgesnis bei 15 min.  

 


