
 
 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽOLYNAS“ 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽOLYNAS“ COVID-19 SITUACIJŲ 

VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 24 d.Nr. V-21 

 Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-653/20, 

1. S u d a r a u COVID-19 situacijų valdymo grupę (toliau – Grupė): 

 Vaidmuo grupėje Darbuotojas 

1.1. Grupės vadovas 

(Direktorė) 

 

Gintarė Tučkuvienė 

Tel. Nr. 869931811 

1.2. Grupės narys 

(Direktorės  pavaduotoja ugdymui) 

 

Danguolė Misevičienė 

Tel. Nr. 860450960 

1.3. Grupės narys 

(Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams) 

 

Asta Juciutė 

Tel. Nr. 861578254 

1.4. Grupės narys 

 (Dietistė) 

Ritutė Švedkauskienė 

Tel. Nr. 8861621826 

2. N u r o d a u Grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę. Ugdymo įstaigoje 

nustačius darbuotojo užsikrėtimą COVID-19 infekcija, susirinkimus organizuoti 1 kartą per dieną 

(susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant išmaniąsias technologijas). 

3. T v i r t i n u ugdymo įstaigos darbo karantino sąlygomis planą (pridedama). 

4. Į p a r e i g o j u ugdymo įstaigos sekretorę Miglę Makarauskaitę supažindinti 

elektroniniu paštu ugdymo įstaigos darbuotojus su šiuo įsakymu. 

5. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę sau. 
 

 

Direktorė Gintarė Tučkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ 

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.  

įsakymu Nr.V-21 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽOLYNAS“ 

DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19) 

  

 

KARANTINO METU DARBAS IR UGDYMO PROCESAS ORGANIZUOJAMAS 

NUOTOLINIU BŪDU. 

Nuo kovo 13 d. (penktadienio) preliminariai iki balandžio 17 d. nutraukiamas 

ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose. 

  

Kokios rizikos – pagrindinė rizika susirgti COVID-19.  

Koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui dažniausiai artimo sąlyčio su 

sergančiuoju koronavirusine infekcija metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, 

gydymo įstaigoje. COVID-2019 taip pat gali būti perduodamas nuo žmogaus 

žmogui. Virusas plinta per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės 

išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Tokiu atveju tarp žmonių 

būtinas gana artimas kontaktas (manoma, kad ne didesnis nei 2 metrai). Teigiama, 

kad tai yra pagrindinis infekcijos plitimo būdas. Užsikrėsti įmanoma ir liečiant 

įvairius aplinkos daiktus, kurie yra užteršti COVID-19 (pavyzdžiui, sergantysis 

nusičiaudėjo neužsidengęs ir lašeliai nusėdo ant stalo ar kitų paviršių). Sveikas 

asmuo palietęs tokį paviršių, o vėliau nešvariomis rankomis pasitrynęs akis ar 

pasikrapštęs nosį gali užsikrėsti. Tačiau šiuo metu teigiama, kad tai įmanomas, bet 

nepagrindinis infekcijos plitimo būdas. 

Simptomai yra panašūs į gripą – karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo 

sutrikimai. Sunkesniais atvejais sukelia plaučių uždegimą, sepsį ir septinį šoką, 

inkstų nepakankamumą ar mirtį. 

Darbuotojų izoliacijos grįžusių ne tik iš viruso COVID-19 paveiktų regionų, bet ir iš 

užsienio užtikrinimas 14 dienų laikotarpiu. 

Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogams 

sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Tabelyje žymėjimas nesikeičia, žymimas 

nustatytas darbo laikas, kaip buvo žymima ir iki šiol. Informaciją apie dirbančius 

nuotoliniu būdu susisteminta į lentelę, surinkti duomenis apie kiekvieno darbuotojo 

nuotolinio darbo vietą, telefono numerį, kuriuo darbuotojas gali būti pasiekiamas 

darbo metu, jo atliekamus darbus.  

Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai užsiima savišvieta, rengia metodines 

priemones, planuoja būsimas ugdomąsias veiklas, skaito naujausią metodinę 



literatūrą, domisi  šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, ruošia 

būsimų švenčių renginių scenarijus, rengia individualias ir diferencijuotas užduotis 

vaikams, ir jas pateikia per pritaikytas IT platformas. Bendravimas su ugdytinių 

tėvas vyksta nuotoliniu būdu. Už savo atliktus darbus pedagogas atsiskaito įstaigos 

vadovui jo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais. 

  

Įstaigos vadovas sudarė techninio personalo darbo grafikus. Techninis personalas 

dirba vietoje –kiemsargis ir pastatų prižiūrėtojas  atlieka įprastines darbo funkcijas 

pagal poreikį. Virėjos, valytojos, sandėlininkės ir pedagogų padėjėjos dezinfekuoja, 

valo, švarina patalpas, savo darbo priemones, tvarko edukacines erdves. Dietistė 

dirba nuotoliniu būdu – atnaujina sveikatai palankius valgiaraščius, rengia 

šviečiamuosius pranešimus ir medžiagą apie vaikų sveiką gyvenseną, mitybą ir kt. 

Už savo atliktą darbą dietistė atsiskaityto įstaigos vadovo įsakymu nustatyta tvarka ir 

terminais. 

  

Siekiant užtikrinti sklandžią komunikaciją ir aktualios informacijos teikimą, iš 

administracijos dirba pagal sudarytą grafiką vienas asmuo, seka aktualias naujienas, 

atsakinėja į el. laiškus, teikia naujausią informaciją bendruomenei ir tėvams bei 

darbuotojams. 

  

Garantuojama medicinos sektoriaus darbuotojų vaikams priežiūra.  

Jei šeima turi tokį būtiną poreikį palikti vaiką ikimokyklinėje įstaigoje, 

PRIVALOMA sudaryti sąlygas vaikams lankyti darželį ir užtikrinti jų priežiūrą  nuo 

7 val. iki 19 val. (pagal poreikį ir ilgiau). Grupėse turi būti ne daugiau 4 vaikų.  

Šis planas keičiantis situacijai gali būti koreguojamas. 

 

 


