PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RADASTĖLĖ“ COVID-19 UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ IR
VEIKSMŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1
2

3

4

5

Veiklos priemonės

Veiksmai

Atsakingi vykdytojai

Sudaryta Covid-19 situacijų valdymo grupė
(direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. V55)
COVID-19 SIMPTOMAMS NEPASIREIŠKUS
(DARBUOTOJAMS). Jeigu darbuotojas lankėsi
paveiktose teritorijose, turėjo sąlytį su iš paveiktų
teritorijų grįžusiais ar atvykstančiais asmenimis
arba bendravo su žmogumi, kuriam buvo įtariama
arba patvirtinta koronaviruso infekcija, tačiau jam
simptomai nepasireiškė

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti pagal poreikį, Covid-19 situacijų valdymo
bet ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites.
grupė

COVID-19 SIMPTOMAMS PASIREIŠKUS
(DARBUOTOJAMS). Jeigu darbuotojas turėjo
sąlytį su iš paveiktų teritorijų grįžusiais ar
atvykstančiais asmenimis arba bendravo su
žmogumi, kuriam buvo įtariama arba patvirtinta
koronaviruso infekcija ir jam pasireiškė simptomai)
COVID-19 SIMPTOMAMS NEPASIREIŠKUS
(UGDYTINIAMS). Jeigu ugdytinis su tėvais
lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo sąlytį su iš
paveiktų teritorijų grįžusiais ar atvykstančiais
asmenimis arba bendravo su žmogumi, kuriam
buvo įtariama arba patvirtinta koronaviruso
infekcija, tačiau jam simptomai nepasireiškė
COVID-19 SIMPTOMAMS PASIREIŠKUS

Visi darbuotojai, Covid-19
situacijų valdymo grupės
vadovas

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 dienų nuo
paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje dienos),
suderinęs su ugdymo įstaigos vadovu (elektroninėmis
nekontaktinėmis priemonėmis), gali dirbti nuotoliniu
būdu. Gali skambinti šeimos gydytojui dėl nedarbingumo
pažymėjimo išdavimo arba pasiimti kasmetines
apmokamas ar neapmokamas atostogas saviizoliacijos
laikotarpiu.
Darbuotojas apie pasireiškusius koronaviruso simptomus
informuoja tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį.
Tiesioginis vadovas ar kitas atsakingas asmuo informuoja
krizinių situacijų valdymo grupės vadovę Dianą
Varkalienę tel. 861166360

Visi darbuotojai

Ugdytinio tėvai privalo apie tai informuoti lopšelio- Tėvai, grupės vadovas
darželio vadovą. Esant poreikiui saviizoliuotis 14 dienų
nuo paskutinės buvimo viruso paveiktoje teritorijoje
dienos.

Ugdytinio tėvai privalo informuoti lopšelio-darželio Tėvai,

Covid-19

situacijų
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(UGDYTINIAMS), TAČIAU GAUTAS NVSC vadovą ir saviizoliuotis 14 dienų nuo paskutinės lankymo valdymo grupės vadovas,
PRANEŠIMAS. Jeigu ugdytinio tėvai užsikrėtę įstaigoje dienos
įstaigos vadovas ar jo
koronaviruso infekcija, tačiau vaikams simptomai
įgaliotas asmuo
nepasireiškė
ĮTARIAMO AR PATVIRTINTO COVID-19 LIGOS ATVEJO VALDYMAS IR VEIKSMAI
COVID-19 LIGOS SIMPTOMŲ
1. Darbuotojas informuoja įstaigos vadovą ir lieka Darbuotojai,
COVID-19
PASIREIŠKIMAS, DARBUOTOJUI ESANT
namuose.
situacijos valdymo grupės
2. Nedelsdamas kreipiasi į savo šeimos gydytoją ar vadovas, įstaigos vadovas ar
NAMUOSE:
karštąją liniją 1808 ir izoliuojasi, kol iš NVSC gaunami jo įgaliotas asmuo
neigiami COVID-19 ligos testo rezultatai.
3. Vadovas nurodo už komunikaciją atsakingam grupės
nariui informuoti darbuotojus, kontaktavusius su
užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su NVSC ir
izoliuotis namuose.
4. Vadovas nurodo už patalpų valymą atsakingam
asmeniui papildomai išvalyti ir išvėdinti bei dezinfekuoti
patalpas, kuriose prieš tai dirbo ar lankėsi darbuotojas.
COVID-19 LIGOS SIMPTOMŲ
1. Darbuotojas informuoja įstaigos vadovą; nedelsiant Darbuotojai,
COVID-19
PASIREIŠKIMAS, DARBUOTOJUI ESANT
izoliuojamas, aprūpinamas AAP ir nušalinamas nuo darbo situacijos valdymo grupės
(siunčiamas namo).
vadovas, įstaigos vadovas ar
DARBO VIETOJE:
2. Darbuotojas skambina šeimos gydytojui ar trumpuoju jo įgaliotas asmuo
numeriu 1808 ir vykdo specialistų nurodymus.
3. Informuoja NVSC ir vykdo jų nurodymus.
4. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą
atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei
dezinfekuoti
ugdymo
įstaigos
patalpas
(valytojas/mokytojo padėjėjas privalo naudoti AAP –
respiratorių, akinius, vienkartines pirštines).
5. Vadovas informuoja tiesiogiai kontaktavusius su
susirgusiu asmeniu darbuotojus, kad laikytųsi 2 metrų
atstumo, asmens higienos, dėvėtų ir (ar) naudotų AAP.
6. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso infekcija
patvirtintas, stabdoma ugdymo įstaigos veikla,
uždaromos patalpos, remiantis NVSC ar SAM
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GAVUS INFORMACIJĄ APIE GALIMAI
UŽSIKRĖTUSIUS COVID-19 LIGA
UGDYTINIUS

nurodymais.
7. Ugdymo įstaiga veiklą tęsia tik gavus SAM, NVSC
leidimą.
8. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą krizinių
situacijų grupės narį informuoti darbuotojus apie
situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.)
1. Vadovas informuoja NVSC ir vykdo jų nurodymus.
2. Vadovas nedelsiant įpareigoja už patalpų valymą
atsakingą asmenį papildomai išvėdinti, išvalyti bei
dezinfekuoti ugdymo įstaigos patalpas (darbuotojai
privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines
pirštines ir kt.).
3. Jei vaikui patvirtintas koronaviruso užsikrėtimas,
stabdomas grupės veikla.
4. Teikiama informacija el. dienyne lankančių ir
nelankančių vaikų tėvams apie grupės uždarymą.
5. Uždaryta ugdymo institucijos grupė veiklą tęsia tik
gavus SAM, NVSC leidimą.
6. Vadovas įpareigoja už komunikaciją atsakingą krizinių
situacijų grupės narį informuoti darbuotojus apie
situacijos pasikeitimus (telefonu, el. paštu ar kt.).

Grupės darbuotojai, COVID19 situacijos valdymo grupės
vadovas, įstaigos vadovas ar
jo įgaliotas asmuo
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RADASTĖLĖ“
VEIKSMAI, ATLIEKAMI GAVUS INFORMACIJOS APIE UŽKREČIAMOSIOS LIGOS COVID-19 ATVEJĮ
NVSC informuoja Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Radastėlė“ apie
užkrečiamosios ligos atvejį įstaigoje ir suteikia visą būtiną informaciją,
kaip elgtis konkrečioje situacijoje
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ vykdo
NVSC nurodymus
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius,
informavęs ir susiderinęs su Klaipėdos savivaldybės
administracijos švietimo skyriumi, organizuoja
bendruomenės informavimą
Paveda raštinės administratoriui darbuotojų nurodytais
elektroniniais paštais laikantis asmens duomenų
apsaugos reglamento informuoti darbuotojus apie
įstaigoje galimai nustatytą COVID-19 atvejį

Organizuojamas bendruomenės (tėvų ir pedagogų)
narių susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Teisingos ir kompetentingos informacijos suteikimas
įstaigos bendruomenės nariams
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
COVID-19 LIGOS SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS
VEIKSMAI, ATLIEKAMI GAVUS INFORMACIJOS APIE UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ATVEJĮ UGDYMO ĮSTAIGOJE
Gavus informaciją iš darbuotojo ar NVSC apie užkrečiamosios ligos
atvejį ugdymo įstaigoje

1. Sudaromas sąrašas žmonių, turėjusių artimą kontaktą
(ilgiau nei 15 min.) su užsikrėtusiuoju.
2. Visiems privaloma izoliuotis ir laukti NVSC skambučio su
nurodymais.
3. Nesulaukus skambučio per 24 val. skambinti 8 5 264 9676
4. Vykdyti NVSC nurodymus.
Dezinfekuojamos ir uždaromos visos patalpos, kur
lankėsi užsikrėtęs asmuo

Suderinus su ugdymo įstaigos administracija,
paruošti ir išsiųsti informaciją ugdymo įstaigos
ugdytinių tėvams

1. Informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo
skyrių: 846396146 (Ramunė Grubliauskienė)
2. Raštu suderinti su Klaipėdos miesto administracijos
direktoriumi dėl ugdymo proceso organizavimo
3. Ugdymo organizavimo pokyčius įforminti direktoriaus
įsakymais

Suderinus su savivaldybės švietimo skyriumi visi
darbuotojai informuojami apie susidariusią situaciją
įstaigoje ir tolimesnius veiksmus
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
COVID-19 LIGOS SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS IR
DARBO PASISKIRSTYMO ALGORITMAS

COVID-19 LIGOS SITUACIJŲ
VALDYMO GRUPĖ IR
DARBO PASISKIRSTYMO
ALGORITMAS

Direktorius,
grupės
vadovas,
atsakingas už COVID-19 ligos
priemonių vykdymą.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
grupės
narys,
pavaduojantis vadovą, jo nebuvimo
metu.

Visuomenės sveikatos specialistas,
grupės narys, atsakingas už
darbuotojų ir ugdytinių sveikatos
stebėseną.

Raštinės administratorius, grupės
narys, atsakingas už darbuotojų ir
bendruomenės informavimą.
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJA, DARBO
PASISKIRSTYMAS

Direktorė DIANA
VARKALIENĖ
Bendravimas su steigėju,
NVSC, bendruomene,
žiniasklaida

VISUOMENĖS
SVEIKATOS
SPECIALISTAS
Bendravimas su higienos
centru, direktoriumi,
bendruomene

Raštinės administratorė
ONA LUKĖ
Vidinė komunikacija:
informacijos bendruomenei
teikimas el. dienyno „Mūsų
darželis“, svetainės, el.
žinučių pagalba, telefonu,
skelbimais

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui IRMA
BARTNINKIENĖ
Bendruomenės švietimas
el. dienyno „Mūsų
darželis“, svetainės, el.
žinučių pagalba, mokymų
metu
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55

Susirgus COVID-19, ar turėjus kontaktą su
sergančiu būtina informuoti Klaipėdos lopšeliodarželio ,,Radastėlė" direktorių ar jį vaduojantį
asmenį

Skambinti derektoriui
846433133

Skambinti direktoriaus
pavaduotojui ugdymui
846433124

Skambinti darbo dienomis:
846314750
846433141
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
VEIKSMAI, ATLIEKAMI GAVUS INFORMACIJOS APIE UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ATVEJĮ UGDYMO ĮSTAIGOJE
NVSC informuoja ugdymo įstaigą apie užkrečiamosios ligos atvejį
ugdymo įstaigoje ir suteikia visą būtiną informaciją, kaip elgtis
konkrečioje situacijoje
Ugdymo įstaiga vykdo NVSC nurodymus
Ugdymo įstaigos administracija, informavusi ir
susiderinusi su Savivaldybės administracija, organizuoja
visos ugdymo įstaigos bendruomenės informavimą
Suderinus su ugdymo įstaigos administracija,
paruošti ir išsiųsti informacinį laišką ugdymo
įstaigos bendruomenės nariams

Organizuoti bendruomenės (tėvų ir pedagogų)
narių susirinkimą (nuotoliniu būdu)

Teisingos ir kompetentingos informacijos suteikimas
ugdymo įstaigos bendruomenės nariams
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
TĖVŲ VEIKSMAI, PAJUTUS COVID-19 LIGOS SIMPTOMUS AR UŽSIKRĖTUS COVID-19

Patvirtinus COVID-19 ligą arba jei yra privaloma
saviizoliacija informuoja lopšelio-daželio direktorių ar
įgaliotą asmenį ir lieka namuose.
Informuoja artimiausius draugus, kolegas apie
nustatytą atvejį, su kuriais bendravo ilgiau nei 15
min. be AAP per pastarąsias 72 val.

Telefonu informuoja įstaigos vadovą ar įgaliotą asmenį ir
pateikia svarbią informaciją apie visus su kuriais (įstaigoje
ar jos teritorijoje) bendravo ilgiau nei 15 min. be apsaugos
priemonių per pastarąsias 72 val.

Laukti NVSC skambučio, nesulaukus
skambučio per 24 val., skambinti
tel. nr. 8 5 2649676, 1808

Vaiką atvesti ugdytis tik po to, kai šeimos gydytojas
įvertino, kad jūs ir šeimos nariai sveiki.
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-55
DARBUOTOJO VEIKSMAI, PAJUTUS COVID-19 LIGOS SIMPTOMUS AR UŽSIKRĖTUS COVID-19
Darbuotojas pajutęs COVID-19 ligos
simptomus (peršalimą) informuoja
įstaigos vadovą ar įgaliotą asmenį ir
lieka namuose.
Patvirtinus COVID-19 ligą
Informuoja artimiausius draugus, kolegas apie
nustatytą atvejį, su kuriais bendravo ilgiau nei 15
min. be AAP per pastarąsias 72 val.

Telefonu informuoja įstaigos vadovą ar įgaliotą asmenį
ir pateikia svarbią informaciją: išvardina visus kolegas,
ugdytinius su kuriais bendravo ilgiau nei 15 min. be
apsaugos priemonių per pastarąsias 72 val.

Laukti NVSC skambučio, nesulaukus
skambučio per 24 val.,
skambinti tel. nr. 8 5 2649676, 1808

Į darbą grįžti tik po to, kai šeimos gydytojas įvertino, kad
esate sveikas.
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-44
ASMENŲ, KURIUOS, ATLIKUS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PROTRŪKIO EPIDEMIOLOGINĘ
DIAGNOSTIKĄ, TIRTI NURODĖ NVSC, TYRIMO ALGORITMAS
Asmuo, turėjęs sąlytį*

Mažos rizikos sąlytis

Didelės rizikos sąlytis

PGR tyrimas** per 24 val.

Aktyvi
infekcija

Aktyvi infekcija
neaptikta

Antigeno testas per 24 val.

Aktyvi infekcija
neaptikta

Antigeno testas per 24 val.

Aktyvi
infekcija

Aktyvi infekcija
neaptikta

PGR tyrimas** per 24 val.

Aktyvi
infekcija

Aktyvi infekcija
neaptikta

PGR tyrimas ne anksčiau kaip 7 d.

Aktyvi infekcija

Aktyvi infekcija neaptikta.
Galima teikti prašymą dėl
izoliacijos termino trumpinimo
10 d.

* Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu arba
vadovaujantis ASPĮ ir (ar) socialinės globos įstaigų nustatyta tvarka.
** PGR tyrimas atliekamas kai nėra galimybės atlikti antigeno testą.
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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“
direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-44
BESIMPTOMIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIO TYRIMO ALGORITMAS
Profilaktiškai tiriamas asmuo*

Periodiškai profilaktiškai tiriamas asmuo

Asmuo
profilaktiškai
netiriamas*

Vieną kartą profilaktiškai tiriamas asmuo

Serologinis tyrimas, kaip turimo imuniteto žymenį
nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG

Antigeno testas

Aktyvi infekcija neaptikta

Antigeno testas

Aktyvi infekcija neaptikta

Aktyvi infekcija

Aktyvi infekcija

PGR tyrimas

Aktyvi infekcija

Aktyvi infekcija neaptikta

* Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu arba
vadovaujantis ASPĮ ir (ar) socialinės globos įstaigų nustatyta tvarka.
** PGR tyrimas atliekamas kai nėra galimybės atlikti antigeno testą.

