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VEIKSMŲ PLANAS, ĮTARUS COVID-19 ATVEJĮ
Veiksmų planas sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo „Dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu 2020 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. V-1840, nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
paskelbtais algoritmais, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojui ar vaikui pasireiškė COVID-19
ligos simptomai.
Jeigu įstaigoje vaikui arba darbuotojui pakilo temperatūra (37,3oC ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.):
1. Užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai pasireiškia vaikui:
1.1. Grupės mokytoja telefonu privalo informuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistą (jo darbo metu), jam nesant – laikinai pareigas einančią direktorę arba direktoriaus pavaduotoją
ūkiui.
1.2. Vaiką nedelsiant izoliuoti darželio švietimo pagalbos specialisto kabinete.
1.3. Pašaliniams asmenims į švietimo pagalbos specialistės kabinetą įeiti draudžiama.
1.4. Įvertinti vaiko sveikatos būklę (vizualiai apžiūrėti, pamatuoti kūno temperatūrą,
paklausti, ar jo aplinkoje nėra sergančių koronaviruso infekcija ar keliavusių užsienyje) paduoti
medicininę kaukę. Jei reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba – iškviesti bendruoju pagalbos
tel. 112.
1.5. Apie vaiko savijautą telefonu informuoti tėvus (artimuosius), pakviesti atvykti į darželį pasiimti vaiko.
1.6. Su tėvelių laukiančiu vaiku turi būti visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, jam
nesant – laikinai pareigas einanti direktorė arba direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
1.7. Į darželį atvykusius tėvus (artimuosius) įleisti tik su burną ir nosį dengiančia apsaugine veido kauke.

1.8. Tėvai (artimieji) nedelsiant privalo skambinti šeimos gydytojui. Nesusiekus su šeimos
gydytoju – kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808 ir konsultuotis dėl tolimesnių veiksmų.
Nepavykus susisiekti nei su šeimos gydytoju, nei su Karštąją koronaviruso linija, skambinti ir konsultuotis su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru: bendrasis konsultacijų numeris
(85)2649676.
1.9. Laiką, kada tėvai (artimieji) buvo informuoti apie simptomus pajutusį vaiką, jų atvykimą bei išvykimą – fiksuoti pasirašytinai.
1.10. Vaikui ir jo tėvams (artimiesiems) palikus ugdymo įstaigą – atlikti dezinfekciją bei
vėdinimą patalpose, kuriose lankėsi galimai sergantis vaikas. Vėdinti ne trumpiau nei 15 min. pilnai
atidarius langus.
1.11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistui (jam nesant – laikinai pareigas einančiai
direktorei arba direktoriaus pavaduotojai ūkiui) surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems vaikams, darbuotojams.
Grupių mokytojos, sveikatos priežiūros specialistas, laikinai pareigas einanti direktorė bei
direktoriaus pavaduotoja ūkiui privalo turėti tėvų (artimųjų) adresus ir telefonų numerius.
2. Užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai pasireiškia įstaigos darbuotojui:
2.1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, jam nesant – laikinai pareigas einanti direktorė arba direktoriaus pavaduotoja ūkiui, darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, privalo paduoti medicininę kaukę (jei buvo dėvima, turi būti pakeista į
naują).
2.2. Paprašyti darbuotojo nedelsiant vykti į izoliavimosi vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje.
2.3. Dėl tolimesnių veiksmų darbuotojui, kuriam pasireiškė simptomai, nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju.
2.4. Darbuotojui palikus ugdymo įstaigą – atlikti dezinfekciją bei vėdinimą patalpose, kuriose lankėsi galimai sergantis darbuotojas. Vėdinti ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus.
2.5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistui (jam nesant – laikinai pareigas einančiai
direktorei arba direktoriaus pavaduotojai ūkiui) surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems vaikams, darbuotojams.
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