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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ UGDYMO ORGANIZAVIMO,  

ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU RIZIKAI, TAISYKLĖS  

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ (toliau – Įstaiga), vaikų ugdymo organizavimo, esant 

potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 

veiksmų seką ir tvarką įstaigoje, esant galimai darbuotojų užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) 

rizikai. 

2. Taisyklės parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis: 

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu          

Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“; 

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos Valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. V-2754 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo; 

2.3. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos sveikatos 

priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas 

SARS-COV-2-Virusu; 

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. sausio 14 d. Nr. V-75 „Dėl 

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo 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“ 

pakeitimais. 

 

II SKYRIUS   

DARBUOTOJO KASDIENINIAI VEIKSMAI NEPRIKLAUSOMAI NUO DARBO VIETOS 

 

3. Darbuotojas atvykęs į darbo vietą: 

3.1. dezinfekuoja rankas prie įėjimo į įstaigą; 

3.2. laikosi 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, išskyrus grupę lankančius vaikus; 

3.3. leidžia paskirtam asmeniui atlikti savo kūno temperatūros matavimą, kuris užfiksuojamas 

darbo vietoje esančiame žurnale, kuriame taip pat pažymimas atvykimo į įstaigą ir matavimo laikas; 

3.4. nusirengia, pasikeičia avalynę ir nusiplauna rankas. 

4. Darbuotojo veiksmai darbo metu:  

4.1. draudžiama kontaktuoti su kitu darbuotoju arčiau nei 2 metrai ir daugiau nei dviem 

asmenims. Kontaktas negali trukti ilgiau kaip 15 minučių; 

4.2. pasinaudojęs bendromis darbo priemonėmis jas dezinfekuoja po kiekvieno pasinaudojimo 

ir perdavimo kitam darbuotojui. 

5. Darbuotojai privalo plauti rankas dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir muilu bent 20 

sekundžių. Nesant galimybės rankų nusiplauti, rekomenduojama dezinfekuoti rankas rankų 

dezinfekciniu skysčiu. Darbuotojai privalo laikytis čiaudėjimo, kosėjimo etiketo (pridengti burną ir 

nosį sulenkta alkūne arba nosine, kurią po to nedelsiant išmesti į uždarą šiukšliadėžę), nusiplauti 



 

 

 

 

 

rankas vandeniu su muilu ar dezinfekuoti naudojant dezinfekavimo priemonę. Privaloma kuo 

mažiau liesti rankomis lūpas, akis, nosį. 

6. Panaudotos apsaugos priemonės (dezinfekavimo servetėlės, vienkartinės popierinės 

nosinaitės ir kt.) įdedamos į užrišamą maišelį ir išmetamos į nerūšiuojamų šiukšlių konteinerį. 

7. Veido apsaugos skydelis dezinfekuojamas su pirštinėmis, tik nusiimant nupurškiamas 

gausiai dezinfekciniu skysčiu, paliekamas nupurkštas 20 minučių ir nuvalomas vienkartine 

servetėle, kuri išmetama. 

8. Vienkartinės pirštinės, nupurkštos dezinfekcine priemone, išmetamos į uždarą šiukšliadėžę, 

kuri laikoma higieninėse grupės patalpose. Darbo pabaigoje su maišeliu išmetamos į nerūšiuojamų 

šiukšlių konteinerį.  

9. Draudžiama: 

9.1. organizuoti bendrą vienoje patalpoje susirinkimą, darbuotojų susibūrimus nesilaikant 

saugaus 2 metrų atstumo; 

9.2. dirbti, pajutus sveikatos pokyčius, būdingus COVID-19 (karščiavimas, kosulys, sloga, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

10. Vėdinimas – privaloma reguliariai išvėdinti patalpas plačiai atvėrus langus ryte, iki vaikų 

atėjimo į grupę, ne rečiau kaip 3 kartus per dieną dirbantiems grupėje, ne rečiau kaip 1 kartą per 

valandą iki 10 minučių dirbantiems kabinetuose. Esant tinkamoms oro sąlygoms langas arba orlaidė 

gali būti pravira nuolat. 

11. Pietūs, kavos pertraukos – Draudžiama naudotis bendrais indais, puodeliais, įrankiais, 

kavos, cukraus indeliais. Darbuotojai naudojasi savo asmeninėmis priemonėmis, reikalingomis 

maitinimuisi. Darbuotojai, kurie pietauja įstaigoje, maisto pašildymą ir kitas būtinas procedūras 

vykdo pagal vidinį tarpusavio susitarimą, laikantis visų saugos reikalavimų. 

12. Valymas: 

12.1. Darbuotojai dirbantys kabinete ir dirbantys grupėse ne rečiau kaip 2 kartus per dieną 

nuvalo dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, kompiuterio klaviatūra, 

kėdžių atramos ir kt.) paviršiams valyti skirtu valikliu (vienas valymas ryte ir antras valymas po 

pietų), valytoja šiuos veiksmus atlieka bendrose patalpose; 

12.2. Patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos 

priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį). 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR REIKALAVIMAI 

DARBUOTOJUI 

  

13. Už darbuotojų sveikatos būklės ir darbuotojų saugos reikalavimus darbo vietose stebėjimą 

atsakingas Visuomenės sveikatos biuro specialistas, jam nesant, direktoriaus įsakymu paskirti 

atsakingi asmenys, kurie kas rytą užtikrina galimybę visiems į įstaigą atvykstantiems darbuotojams 

pasitikrinti kūno temperatūrą. Atsakingi asmenys užtikrina, kad įstaigoje dirbtų darbuotojai, 

neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir 

pan.). Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima.  

14. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

15. Darbuotojams, kurie priskiriami rizikos grupės asmenims, darbo grafikas derinamas ir, 

esant galimybei, vykdomas nuotolinis darbas. Rizikos grupės asmenims priskiriami vyresnio nei   

60 m. amžiaus asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl 

kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota 

ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies 

ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos 



 

 

 

 

 

su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po 

autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar 

selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos 

nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 

10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas 

imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas. 

16. Darbuotojai, priklausantys rizikos grupei ar sergantys lėtinėmis ligomis (nurodytomis 

Sveikatos apsaugos ministro įsakyme V-483), dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, turi informuoti direktorių apie tai, 

kad jis esamu laiku yra nedarbingas. 

 

IV SKYRIUS  

DARBUOTOJO SVEIKATOS BŪKLĖ 

  

17. Darbuotojui turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą vykti draudžiama. Darbuotojas nedelsiant apie 

savo sveikatos būklės pokytį informuoja įstaigos direktorių ar jį pavaduojantį asmenį skambinant 

tiesiogiai bet kuriuo paros metu.  

18. Jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, 

čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), darbuotojas nedelsiant 

nušalinamas nuo darbo.  

19. Darbuotojas, informavęs įstaigos direktorių ar jį pavaduojantį asmenį apie pablogėjusią 

sveikatos būklę, nedelsiant konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808.  

20. Darbuotojas, sužinojęs apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), 

nedelsiant informuoja įstaigos direktorių ar jį pavaduojantį asmenį tiesiogiai bet kuriuo paros metu. 

Darbuotojas atsiunčia elektroniniu paštu arba padiktuoja visus galimus kontaktus. Darbuotojas 

informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC) ir perduoda informaciją apie savo turėtus kontaktus ir nuolat bendradarbiauja gydymo metu, 

apie savo būklės pokyčius ne rečiau kaip kas 3 dienas informuoja įstaigos vadovą ar jį pavaduojantį 

asmenį telefonu ar elektroniniu paštu. 

21. Įstaigos darbuotojui sužinojus apie bendradarbio ar vadovui iš paties darbuotojo gavus 

informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoja NVSC 

Klaipėdos skyrių telefonu. 

22. Visi darbuotojai, turėję sąlyti su sergančiuoju, privalo laikytis 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 (1 priedas). 

23. Darbuotojui sužinojus, kad jis turėjo sąlyti su asmeniu, kuris galimai užsikrėtęs ar serga 

COVID-19 ar asmeniu, kuris turi būti saviizoliacijoje su asmeniu, kuris serga COVID-19, 

informuoja įstaigos direktorių  ar jį pavaduojantį asmenį. 

24. Konsultacijai dėl sveikatos būklės galima kreiptis į NVSC tel. +370 618 79984 ir        

+370 616 94562 (visą parą), į  karštąja liniją, tel. 1808. 

25. Asmuo į darbą gali grįžti tik sveikas. 
26. Profilaktiniai testavimai darbuotojams neatliekami kai asmenys: 

26.1. Kai asmuo skiepytas pilna vakcinacijos schema ir po 2 skiepo suleidimo nepraėjo 210 

dienų; 

26.2. 210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie vakcinuoti pilna vakcinacijos schema ir 

persirgo Covid-19 liga ir asmenims iki 18 metų; 

26.3. Asmenys, kurie persirgo Covid-19 ir pasiskiepijo 1 vakcinos doze nesitestuoja 210 

dienų, praėjus 210 dienų testuotis reiks; 



 

 

 

 

 

26.4. Nesitestuoja asmenys, kurie vakcinuoti pagal pilną vakcinacijos schemą ir ne mažiau nei 

prieš 60 dienų atliko antikūnų testą ir jis yra teigiamas; 

26.5. Nesitestuoja visi asmenys, kurie persirgo Covid-19 liga ir nepraėjo daugiau nei 210 

dienų po sirgimo; 

26.6. Nesitestuota asmenys, kurie persirgo Covid-19 ir praėjo 210 dienų, tačiau turi nesenesnę 

nei 60 dienų galiojančią antikūnų pažymą. 

 

 

VII SKYRIUS 

VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

  

27. Vaikų priežiūros paslaugos organizuojamos laikantis 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 (2 priedas, 3 priedas). 

27.1. darbuotojai, dirbantys su vaikais tiesiogiai, tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 

27.2. vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę; 

27.3. skirtingas grupes lankančių vaikų kontaktas griežtai išvengimas tiek patalpose ir lauke; 

27.4. draudžiama organizuoti  bendras veiklas kelioms vaikų grupėms. 

28. Prie įėjimo į įstaigą pateikiama informacija apie tai, kad:  

28.1. asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

28.2. būtina laikytis asmens higienos  (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

29. Šalia įėjimų į įstaigą ir įstaigos patalpose sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

30. Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų būklė. Temperatūra fiksuojama iki patenkant į 

grupe, matavimą atlieka paskirti asmenys. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3oC ir 

daugiau) ar ūmi viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ūmi žarnyno infekcija ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir 

pan.) į darželį nepriimami. 

31. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

32. Vaikų maitinimo organizavimas: 

32.1. vaikai maitinami grupės patalpose vadovaujantis HN Nr. 75:2016 reikalavimais; 

32.2. darbuotojai (virėjai, auklėtojų padėjėjai) griežtai laikosi nustatyto maisto išdavimo 

grafiko, siekiant išvengti kontaktų. 

 

VIII SKYRIUS  

ĮSTAIGOS PATALPŲ DEZINFEKCIJA ĮTARUS AR PATVIRTINUS DARBUOTOJUI 

KORONAVIRUSĄ (COVID-19) 

  

33. Esant patvirtintam ar įtariamam COVID-19 atvejui, patalpų dezinfekcijai užsakomos 

paslaugos dezinfekcinių paslaugų atlikimui. Atsakingas - direktoriaus pavaduotojas. 

34. Patalpos nedelsiant vėdinamos mažiausiai 1 valandą.  

35. Patalpos ir paviršiai valomi neutraliu valikliu virusus veikiančiu biocidu arba 0,05 proc. 

natrio hipochloritu arba 70 proc. etanoliu arba 50 proc. izopropanoliu.  

36. Tualetas valomas virusą veikiančiu biocidu arba 0,1 proc. natrio hipochloritu.  

37. Valymo darbų vykdytojas turi dėvėti šias asmenines apsaugos priemones (AAP): 

medicininę kaukę uniformą ir vienkartinę plastikinę prijuostę, pirštines.  

38. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip 

nerūšiuojamos atliekos.  

 



 

 

 

 

 

IX SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

39. Darbuotojai privalo domėtis informacija apie COVID-19, kuri skelbiama 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovautis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktomis rekomendacijomis.  

40. Taisyklės taikomos karantino laikotarpiu, kuris paskelbtas dėl COVID-19 ir / ar esant 

poreikiui, apie tai paskelbus direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. 

41. Taisyklių taikymo pabaiga skelbiama priimamas direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens 

įsakymu. 

_______________ 

 



Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“  
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1 priedas 

 

SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMO ALGORITMAS 

 

 
 



Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“  

direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. 

įsakymo Nr. V-10 

2 priedas 

 

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, 

IZOLIAVIMO ALGORITMAS 

 

Eil. Nr. Ugdymo tipas  Izoliavimo ar testavimo tvarka Papildomi reikalavimai 

1. Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

1.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija); 

1.2. įstaigos personalui, turėjusiam kontaktą įstaigoje, taikoma Taisyklių 8 

priede nustatyta tvarka. Rekomenduojama organizuoti testavimą šio 

algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka, išskyrus persirgusius asmenis, 

kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 

90 dienų; 

1.3. ugdytiniai, turėję kontaktą įstaigoje, dalyvauja ugdymo procese. 

1.4. PASTABOS: 

1.4.1. įstaigos personalas, turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, 

sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojamas Taisyklių 

8 priede nustatyta tvarka. Izoliavimas netaikomas, jei organizuojamas  

testavimas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka. 

1.4.2. ugdytiniai turėję kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojami Taisyklių 1 priede 

nustatyta tvarka. 

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo 

procese, izoliuojasi, rekomenduojama atlikti 

greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 

1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui. 

10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su 

sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo 

vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose 

dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip 

pat tokie asmenys negali dalyvauti 

renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, 

rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais 

bendraujama, skaičių. 

2. Pradinis, pagrindinis, 

vidurinis ugdymas 

pirminis profesinis 

mokymas, 

neformalusis vaikų 

švietimas toje pačioje 

mokykloje tos pačios 

mokyklos mokiniams  

(jei yra galimybė 

užtikrinti testavimo 

2.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus 

PGR tyrimo atsakymo arba 10 d.); 

2.2. personalui, turėjusiam kontaktą įstaigoje, taikoma Taisyklių 1 priede 

nustatyta tvarka. Rekomenduojama organizuoti testavimą šio algoritmo 

2.3.1. papunktyje nustatyta tvarka, išskyrus persirgusius asmenis, kai nuo 

teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 

dienų;  

2.3. ugdytiniams, turėjusiems kontaktą įstaigoje: 

2.3.1.izoliavimas netaikomas, jei asmuo testuojasi savikontrolės 

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo 

procese, izoliuojasi, rekomenduojama atlikti 

greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 

1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui. 

Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo 

procese, kuriems taikoma šio algoritmo 2.3.1 

papunktyje nurodyta testavimo tvarka, 10 

dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų 



 

 

 

 

 

algoritmą) greitaisiais antigeno testais (GAT): 

GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.  

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo 

dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis 

testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas 

galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos. Persirgusiems 

asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne 

daugiau nei 90 dienų, testavimas netaikomas. 

2.3.2. jei ugdytinis nėra testuojamas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje 

nustatyta tvarka (išskyrus persirgusius asmenis, kai nuo teigiamo SARS-

CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų), taikomas 

izoliavimas 7  dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. 

2.4. PASTABOS: 

2.4.1. įstaigos personalas, turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, 

sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojamas Taisyklių 

8  priede nustatyta tvarka. Izoliavimas netaikomas, jei organizuojamas  

testavimas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka. 

2.4.2. ugdytiniai turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojami Taisyklių 8  priede 

nustatyta tvarka. 

švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja 

kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie 

asmenys negali dalyvauti renginiuose, kitose 

žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama 

apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, 

skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie 

asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo 

ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) prevencijos 

priemonių. 

3. Tęstinis profesinis 

mokymas, suaugusiųjų 

neformalus švietimas, 

aukštojo mokslo 

studijos  

3.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija); 

3.2. visiems kitiems – taikoma Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka. 

Simptominiai asmenys nedalyvauja  ugdymo 

procese, izoliuojasi, rekomenduojama atlikti 

greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 

1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui. 

4. Neformalusis vaikų 

švietimas ir formalųjį 

švietimą papildantis 

ugdymas, vykdomas ne 

bendrąjį ugdymą 

teikiančiose mokyklose  

4.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija);  

4.2. visiems kitiems taikoma Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka. 

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo 

procese, izoliuojasi,  rekomenduojama atlikti 

greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 

1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui. 

_________________________ 

 



 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“  

direktoriaus  2022 m. sausio 17 d. 

įsakymo Nr. V-10 

3 priedas 

 

DARBUOTOJO TESTAVIMO DARBO VIETOJE FORMA 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

Pavardė 
Pareigos 

Testo atlikimo 

data 
Rezultatas 

Patvirtinimo 

parašas 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

___________________ 


