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VŠĮ KLAIPĖDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO „SVETLIAČIOK“ 

VAIKŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ ĮSTAIGOS LANKYMO KARANTINO METU SAUGUMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ (toliau - Įstaiga) vaikų, 

suaugusių asmenų (toliau – ugdytinių ) įstaigos lankymo karantino metu saugumo tvarkos aprašas (toliau - 

Aprašas) nustato ugdytinių įstaigos lankymo karantino metu saugumo tvarką. 

2. Aprašo tikslas - reglamentuoti ugdytinių įstaigos lankymo saugumą karantino metu. 

3. Kontaktinis įstaigos telefono numeris: 8-657-51459. 

 
II. LANKYMO SAUGUMO SĄLYGOS 

 

4. Vaikams/klientams,  sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, arba jeigu 

vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau nelankyti 

įstaigos. 

5. Veikla įstaigoje bus vykdoma laikantis šių sąlygų: 

5.1. maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbs tik vienoje klasėje, vaikai/klientai 

lankys nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla bus vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas klases lankančių 

vaikų/klientų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos paslaugos, tiek lauke; 

5.2. į kiekvieną klasę užtikrinamas izoliuotas patekimas prieš tai patikrinus vaiko kūno temperatūrą ir įvertinus 

priimamų vaikų sveikatos būklę; 

5.3. asmenys, atlydintys vaikus/klientus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), laikytis asmens rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir laikytis 

saugaus atstumo nuo kitų asmenų; 

5.4. vaikams/klientams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) į įstaigą nepriimami. 

5.5.  užtikrinama, kad nebus organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų/klientų klasėms; 

5.6.  užtikrinama, kad šalia įėjimų į įstaigą bus galimybės rankų dezinfekcijai; 

5.7. darbuotojai, vykdantys vaikų/klientų priėmimą į įstaigą, dėvės nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. Dirbant šių priemonių dėvėti nereikia; 

5.8. užtikrinant, kad patalpos bus išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

 
III. VAIKŲ PRIĖMIMAS / IŠLYDĖJIMAS 

 

6. Visos Įstaigos durys turi būti užrakintos. 

7. Į Įstaigą įleidžiama paskambinus skambučiu, esančiu prie vidurinio įėjimo į Įstaigą. 

8. Į Įstaiga atvykstančius vaikus/klientus prie vidurinio įėjimo į pastatą pasitinka darbuotojas, kuris matuoja 

vaiko/kliento kūno temperatūrą. Išmatavus temperatūrą, vaikas/klientas eina prie artimiausiai jo klasės esančio 

įėjimo, kur jį pasitinka klasės darbuotojas. Darbuotoja  vaikui/klientui dezinfekuoja rankas ir vedasi į klasę. 

9. Išvykimo namo metu, klasės darbuotojas vaiką/klientą artimiesiems atiduoda toje pat vietoje, iš kurios ir 

paėmė su tėvams iš anksto suderintu laiku. 


