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PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS KARANTINO METU
Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma
izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
2.
Rekomenduojama tiesiogiai su vaikais nedirbti darbuotojams, kurie priskiriami rizikos grupės
asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis.
3.
Lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ gali dirbti 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.
4.
Turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų
ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas
ir pan.), darbuotojams į darbą vykti draudžiama.
5.
Darbuotojų sveikata turi būti vertinama kasdien, tik atvykus į įstaigos patalpas turi būti
matuojama jų kūno temperatūra. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir
daugiau), pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių
(pvz. karščiavimas (37,3 C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas,
viduriavimas ir pan. į darbą vykti draudžiama. O pasireiškus darbe šiems simptomams, nedelsiant
turi būti nušalinami nuo darbo, jiems turi būti rekomenduota konsultacija Karštąja koronaviruso
linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu
įstaigoje gauta informacija iš paties darbuotojo apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso
infekciją), apie tai įstaiga turi informuoti NVSC bei bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
6.
Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams
ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
7.
Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai turi būti
valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.
8.
Kitas bendras patalpas (pvz., laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiamus paviršius tose
patalpose (turėklus, šviesos jungiklius, rankenas ir kt.) rekomenduojama valyti skirtu valikliu ne
rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu.
9.
Rekomenduojama įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus, priemones ir naudoti tas, kurias
galima valyti ar skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
10. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau
kaip vieną kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės.
11. Vaikai turi būti maitinami toje pačioje grupėje, kur yra teikiamos ugdymo paslaugos.
12. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei vaikui pasireiškė
užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
13. Užtikrinti, kad vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, išvengti skirtingas grupes lankančių
vaikų kontakto.
14. Pedagogai, auklėtojų padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje.
1.

2

Su vaikais negalima turėti kontakto darbuotojams, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su
vaikais.
16. Riboti darbuotojų kontaktą, jei yra būtinybė išlaikyti saugų iki 2 metrų ir trumpesnį nei 15 min.
17. Pedagogai, vykdantys vaikų priėmimą dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
18. Darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, įstaigoje nedirba arba dirba nuotoliniu būdu.
19. Esant poreikiui susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu. Jei jie organizuojami vienoje
patalpoje, darbuotojai privalo dėvėti veido kaukę, respiratorių ar kt. priemones ir užtikrinamas jų
saugus atstumas.
20. Lopšelio-darželio „Liepaitė“ lankytojus aptarnauti nuotoliniu būdu, jei tai neįmanoma, priimti
vienu metu tik vieną lankytoją (tik su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis), jei to
užtikrinti neįmanoma, paskirti darbuotoją, kuris reguliuotų jų saugų apsilankymą.
21. Darbuotojai privalo vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius
langus.
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