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PALANGO S LOP SE LIO-DAR LNTIO,,Z ILVINAS " DARB O ORGANIZAVIMO
KARANTINO LAIKOTARPJU TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

opselio-darzelio,,Zilvinas" darbo organizavimo karantino laikotarpiu
- Aprasas) nustato darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvark.lyie ,,zilvinas" (toliau - lvtokyila), siekiant uZtikrinti covlD-1g ligosplitimo prevencij4.

2' Aprasas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybes lygio ekstremaliosios situaciio.s valstyb6s operaciig vadovo 2020 m. lapkridio 6 d.sprendimu Nr' v-2543 ,,Ddl ikimokyklinio ir prie5mokykii.rio ,gdymo organi zavimo butinrlselygq".

II SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS

3' Mokykloie dirba darbuotoiai, neturintys umiq virsutinitl kvepavimo takg infekcijg,umiq Zarnyno infekciiq ir kitq uZkrediamqiq ligq po,iymiq (pu"., karldiavimas, kosulys, pasunk6fgskvepavimas, vemimas, viduriavit u. i, parr.).
4 direktoriaus pavaduotojas ukio reikalams kiekvien4 dien4 tikatvykus i ia ig knno Lmperatur4 (priedas). Darbuotojams, kuriemspasireiSkia ir daugiau), nedelsiant nu5alinami nuo darbo, pasiflomakonsultuoti uso liniia 1el. 1808 arba susisiekti su savo seimos gydytoiukonsultaciiai nuotoliniu bndu.
5' Mokyklos darbuotojai, ttrrintys umiq virSutiniq kv6pavimo takq infekcijq ir kitquZkrediamqjq ligu po|ymi4 (put., kar5iiavimas'(32,3 og' iaugiau), kosulys, pasunkejgskvepavimas, vemimas, viduriavimas ir pan.) i darb4'nevyksta, l" tuii.rr-muoja savo tiesiogin!vadov4.
6' Darbuotojui, suZinoius apie jam nustaty.tE covlD-19 lig? (koronaviruso infekcii4),arba Mokyklos administraciiai i5 darbuoioio gavus informaciiE apie jam nustaryra covlD-19(koronaviruso infekcii4), apie tai informuojamas Nacionalini, lrir,romenes sveikatos centras prieSveikatos apsaugos ministeriios (toliau - NVSC) ir bendradarbiaujama su NvSC nustatant sElyt!turejusius asmenis ir jiems taikant 14 dienq izoliacij4.
7' Mokykloie draudZiama dirbti darbuotolams, kuriems privalom a izoliacija, izoliacijoslaikotarpiu, iSskyrus darbuotojus dirbandius nuotoliniu budu.prie fiiL{flffi';? ?:T#::'iiuiJ:ii::xjilTil'ffiiT:-i;

PraS ntq pateikti nereikia.
9' vaikai i MokyklE atvedami sireiskia karldiavimas (37,3 oc irdaugiau) ar, kurie turi umiq vir5utiniq , umiq L,arnyno infekciiq ir kitrluzkrediamq ligrl poZymiq (pvz., kosulys viduriavimas, vemimas, berimasir pan.) i Mokyklq nepriimami.
10' Prie ieiimo ! Mokyklos teritoriiE yra i5kabinta informacija apie asmens higienoslaikymosi butinybg, kaukiq devejim4, draudimi ugay-" dalyvauti vaikams, kuriems pasireiskiakar5iiavimas.
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11' Prie.iejimq ipatalpas, visuose Mokyklos koridoriuose yra pakabinti dozatoriai sudezinfekciniu skysdiu vaikams nepasiekiamoje vietole.
72' Vaikus atlydintys teveliai (globeiai) i Mokyklos patalpas neileidZiami. Vaikaiatvedami/palydimi prie Mokyklos korpusq iejimq:
72'I. ryte, atvykus prie grupes korpuso, tevai susiskambina su grupes darbuotoju.

Atidarius duris, grupes darbuotojas pamatuoju lr"ikrri temperatur4 ir palydi ji i grupg;
12'2' vakarc, atvykus tevamr (globeiams) ir suslskambin,rs su gr,rp", d"rt.rotoi.r, vaikas

aprengiamas ir palydimas iki korpusrl dun1.
13' Pamatavus vaikui temperatur4 ir pasfei5kus karsdiavimui (37,3 "C ir daugiau) vaikas

igrupg nepriimamas.
i4' Vaikui sunegalavus Mokykloie, nedelsiant informuojami tevai (globejai) ir laukiama

kuo skubiau atvykstandiq.
15. Visi vyresni nei 6 m. asmenys

nosi ir burnE dengiandias apsaugos priemon
kurios priglunda prie veido ir visi5kai dengia
turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos
pakenkti asmens sveikatos bnklei (rekomenduoj

16.
val. iki l9.oo gruPe nuo 7'oo

17.
pagalbos teiki kla ir Svietimo

18.
rsvengta sKrrtl taiP' kad buttl

judesio korekciios mokytojai vaikams pagalb4
ividualiai tik su tos grupes specialiqjq ugdymosi

virtintE savaitds darbo grafik4. Konsultacijq metu
apsauginiais skydeliais. po kiekvieno uZsiemimo

iSvedina patalpas ir nuvalo daZniausiai liediamus pavirSiirs bgi delinfekuoja naudotas priemones.
20. Kuno kulturos uZsidmimai organizuojami lauke arba grupeje.

anizuojami t4 padiE dien4 tik vienoje grupeje. po
as.

klinio ugdymo mokytoiai, aukletojo pad6jejai t4

23' Su vaikais nekontaktuoia darbuotojai, i kuriq pareigas neieina tiesioginis darbas suvaikais (pastatq technines prieZiuros ir einamoio remtnto iutuiniit ui, sargai, aplinfos tvarkytojasir kt.).
24' Vykstant ugdymo procesui pa5aliniai asmenys i Mokykl4 neileidZiami, i5skyrusatveius, kai teikia paslaugas, butinas ,tgdy-o proceso organizavimui ar vykdo valstybines

IUnKcilas.

25' Grupiq Svara ir tvarka patikrinama, kai grupes vaikai kartu su darbuotoia is 1aidLialauke.
26' Lauko Zaidimq erdves suskirstytos atskiroms grup6ms. Ikimokyklinio irpriesmokyklinio ugdymo mokytoiai organizuoja veiklas lauke, i5laikant saugq atstuma su kitqgrupig vaikais.
27. Draudliami

uZdaroje Mokyklos erdvdje;
i.
ekskursijos) uZ Mokyklos ribq.
e. Maisto produktai ir patiekalai paimami iS

29' Maisto tiekeiai maisto produktus perduoda sandelininkui devedami nosi ir burnEdengiandias apsaugos priemones ir illaikant ne maZesn! 1 metro atstuma.
30. Reikalavimai aukletoio padei6iams pasiimant maist4 is virtuves:
30.1. ieiti i virtuvg grieltai draudZiama;
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ekalq ateina tik su darbo apranga, nosi ir burnq
kes, respiratoriai, skydeliai);
iimami tik pagal Mokyklos direktoriaus isakymu

30'4' pasiimdami maisto produktus ir patiekalus, i5laiko ne maZesni kaip 1 metroatstumq vienas nuo kito:
ns higienos reikalavimrl (ranktl plovimo ir

:,
a;

; i5duoda devedami nosi ir burn4 dengiandiasapsaugos priemones (veido kaukes, respiratoriai, skydeliai);
31'3' maisto produktai ir patiekalai i5dr odami iit pug"t Mokyklos direktoriaus isakymunustatyt4 laikE;
31.4. po kiekvieno maisto

iSdavimo pertvara;
produktq ir patiekalq iidavimo, dezinfekuojama maisto

. 31'5'pag1l galimybes rankos periodi5kai plaunamos skystu muilu ir siltu tekandiuvandeniu' dezinfekuojamos specialiomis rankq dezinfekcinemis priemonemis, vengiama liestirankomis veidE, akis, nosi, burnE ir raikomasi kosejimo ir diaudejimo etiketo;
31.6. Rankg higiena atliekama:

ar vartoti paruo5t4 maist4;
kt. termi5kai neapdorot4 maistq;

37.6.5.sutvarkius atliekas: 
siemus pirStines;

arbus;
nusidiaudeius, ilsiputus nosi.

skystas muilas, darbuotoiams
priemones. Grupese esaniios

etoie.
a teikiama telefonu, elektroniniu pa5tu
o visi Mokyklos pedagogai.
asitarimai nuotoliniu budu.

inio darbo su vaikais metu, pedagogai atlieka

III SKYRIUS
PATALPV VALYMAS IR VEDINIMAS. PATALYNES KEITIMAS

36. Patalpq ir inventoriaus valvmas:

. 36.1. patalpos, kuriose organizuojama grupitl veikla,
dienE. Grupirl valymas atliekamal atsiZvelgiarit i i.i"rrrrro,
ministerijos parengr.as rekomendaciias patalpq valymui

valoma ne rediau kaip I kart4 per
Respublikos sveikatos apsaugos
COVID-19 pandemijos metu

36'2' virsiai (durq rankenos, elektros jungikliai, kedZiq atramos ir kt.)valomi pavirlia ikliu kaip guli-u dai,n'iau,bet ne rediau kaip 2 kartus per dienE;37. P

aikams ir ne rediau kaip 2 kartus per dienE, pagal

art4 per valand4 pladiai atidarius lang4.
s sutepus, bet ne rediau kaip vien4 kart4 per dvi
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ry SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Kai Mokykloje yra patvirrinras C
pavojus, atsiZvelgiant i Nacionalinio visuome
ministerijos Klaipedos departamento ra5t4, Sa
nustatomas visos ar dalies Mokyklos veiklos rib
organizuojamas domas.

40. Sir .r . i kyklos Carbo taryba ir galioja nuo 2020 m. lapkridio 7o. lKl Karantrno
41. Visi Mokyklos darbuotojai privalo laikytis Apra5o.
42' Uz Apraso lgyvendinimq atsakingi Mokykios direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

direktoriaus pavaduotojas ukio reikalams, sandelininkas, ra5tin6s administraiorius.
43. Apra5o kontrolg vykdo Mokyklos direktorius.
44. Apra5as skelbiamos Mokyklos interneto svetaineie.

SUDERINTA
Palangos lopSelio-da ri,elio,, Zilvinas,,
darbo tarybos nare, pavaduojanti pirmininkq



Palangos lop5elio-da ri,elio,,Zilvinas,,
darbo organizavimo tvarkos apra5o
priedas

PAI.ANG OS LOPSELIO-DAR aNTIO,,Z ILVINAS "DARBUOTOIV TEMPERATUROS MATAVIMO RODIKLIAI

2020 m. d.

Eit.
Nr. Darbuotojo vardas, pavarde,

pareigos

Diena ,/ Termom"tto rodmEivs

I
2.

TemperaturE tikrino ir rodiklius uZra5e:

(pareigos)

(vardas, pavarde)


