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BENDRI REIKALAVIMAI TĖVAMS, KETINANTIEMS ATVESTI  

VAIKĄ(US) Į DARŽELĮ NUO  2020-05-18 

 

1.  Į darželį priimami tik sveiki vaikai. Vaikai, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ir kitų užkrečiamų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į darželį nepriimami. 

2. Atvykdami į darželį ir prisiimdami atsakomybę už vaiko sveikatą, tėveliai 

užpildo deklaraciją (pateikia mokytojos) apie vaiko sveikatos būklę bei ryšį su 

priskirtais rizikos grupei asmenimis. 

 3. Vaikai į darželį atvedami/pasiimami vieno suaugusio asmens  tik per 

nurodytus įėjimus. Palankiomis oro sąlygomis vaikai sutinkami/išlydimi lauke. 

4. Asmenys, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo dėvėti nosį ir veidą 

dengiančias apsaugines kaukes ar kitas priemones (respiratorius ar kt.), laikytis 

asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas rankų 

dezinfekcijai skirtomis priemonėmis, kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar 

vienkartinę servetėlę. 

 5.  Ryte, atvykstant į darželį arba prieš pasiimant vaiką iš darželio, tėveliai 

turi paskambinti grupės mokytojai. Vaikus laiptinėje arba prie darželio durų 

pasitinka/išlydi mokytoja arba mokytojo padėjėja ir vaikas yra palydimas į grupę 

arba atiduodamas tėvams. 

 6. Lopšelio-grupių vaikai priimami grupių rūbinėlėse, laikantis saugaus 

atstumo. 

 7. Vaikų temperatūra fiksuojama du kartus per dieną. Vaikams, kuriems 

sudėtinga pamatuoti temperatūrą, tai atlikti turi tėvai prieš atvesdami vaiką į ugdymo 

įstaigą ir informuoti mokytoją. 

 8. Nerekomenduojama tėveliams vaikščioti po įstaigos patalpas. Vedant 2 ar 

daugiau vaikų į darželį, naudotis tik tai grupei, į kurią eina vaikas, skirtu įėjimu.  

9. Draudžiama vaikams iš namų atsinešti žaislus į darželį ar kitas priemones. 

 

 

________________________________ 

 



 

 
DEKLARACIJA APIE VAIKO SVEIKATĄ PATEIKIAMA 

GRUPĖS MOKYTOJAI 
  

 

___________________________________________________________________________ 
(tėvų, (globėjų) vardas, pavardė) 

 

 

Lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriui 
 
 

DEKLARACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS BŪKLĘ BEI RYŠĮ SU PRISKIRTAIS 

RIZIKOS GRUPEI ASMENIMIS 

 
 

2020 m. _________________________ d. 
 

Ukmergė 
 

Aš, _______________________________________________________ patvirtinu, 

(vardas, pavardė)  

kad mano vaikas ____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“; 

nekarščiuoja (37,3 °C ir daugiau temperatūra), neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte; 

vaikas negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms; 

mūsų šeimos nariai nėra saviizoliacijoje; 

kiekvieną dieną, prieš atvesdamas vaiką į ugdymo įstaigą, patikrinsiu jo kūno 

temperatūrą; 

pateikti duomenys yra teisingi. 
 

                 _____________________________                _______________________ 
(Vardas, pavardė)                                                                                   (parašas)  



 
DIRBANČIOS GRUPĖS NUO 2020-05-18 

  
 

DIRBA VOVERIUKŲ GR. 

 

VOVERIUKŲ GR. VAIKAI 

ŽIOGELIŲ GR. VAIKAI 

DRUGELIŲ GR. VAIKAI 

(A KORPUSAS, II laiptinė, II aukštas. Atvykimas į darželį per didžiuosius vartus, įėjimas į grupę 

per vidinį kiemelį). 

DIRBA BITUČIŲ GR. 

 

BITUČIŲ GR. VAIKAI 

PELĖDŽIUKŲ GR. VAIKAI 

NAMINUKŲ GR. VAIKAI 

(A KORPUSAS, II laiptinė, II aukštas. Atvykimas į darželį per didžiuosius vartus, įėjimas į grupę 

per vidinį kiemelį). 

DIRBA PAGRANDUKŲ GR. 

 

PAGRANDUKŲ GR. VAIKAI 

BORUŽĖLIŲ GR. VAIKAI 

(A KORPUSAS, II laiptinė, I aukštas. Atvykimas į darželį per didžiuosius vartus, įėjimas į grupę 

nuo mašinų stovėjimo aikštelės). 

DIRBA ŽIRNIUKŲ GR. 

 

ŽIRNIUKŲ GR. VAIKAI 

NYKŠTUKŲ GR. VAIKAI 

(B KORPUSAS, II laiptinė, II aukštas. Atvykimas į darželį per didžiuosius vartus, įėjimas į grupę 

per vidinį kiemelį). 

DIRBA MEŠKUČIŲ GR. 

 

MEŠKUČIŲ GR. VAIKAI 

EŽIUKŲ GR. VAIKAI 

(B KORPUSAS, II laiptinė, I aukštas. Atvykimas į darželį per didžiuosius vartus. Įėjimas į grupę 

per vidinį kiemelį, laiptukais per šonines duris). 

 

DIRBA KIŠKUČIŲ GR. 

 

KIŠKUČIŲ GR. VAIKAI 

SKRUZDĖLIUKŲ GR. VAIKAI 

(B KORPUSAS, II laiptinė, I aukštas. Atvykimas į darželį per didžiuosius vartus. Įėjimas į grupę 

laiptukais per šonines duris. Į vidinį kiemelį eiti nereikia). 

 

________________________________ 


