Dėl ugdymo proceso lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ atnaujimo
nuo 2020 m. gegužės 18 d.
Gerbiami Tėveliai, džiaugiamės Jūsų aktyviu dalyvavimu nuotoliniame ugdyme. Šis
laikotarpis didelių iššūkių metas mums visiems.
nuo 2020 m. gegužės 18 d. mūsų darželyje veiks keturios grupės.
Karantino metu dirbsime pakeistu darbo laiku:
„Nykštukų“ grupė – 08:00-17:00
„Boružėlių“ grupė – 08:00-17:00
„Ežiukų“ grupė – 08:00-17:00
„Giliukų“ grupė – 08:00-17:00
Lopšelinukai lankys „Nykštukų“ grupę.
Vadovausimės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininstro 2020 m. gegužės 11 d.
sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
Ugdytiniai nuolatos lankys tą pačią grupę ir nebus vedami į kitas grupės, siekiant sumažinti
rizikas. Broliukai ir sesutės lankys tą pačią grupę.
Vaikus į darželį atveda vienas iš tėvų (globėjų) nuo 8.00 iki 9.30, pasiima iki 17.00.
Į grupes tėvai neįleidžiami. Darželio teritorijoje prašome dėvėti apsaugos priemones, laikytis saugaus
atstumo ir neužtrukti ilgiau nei būtina.
Nerekomenduojama vesti į darželį vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro
2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše arba gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos
grupėms (60 metų ir vyresniais ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame
apraše.
Nepriimsime vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės
išorinių ligos požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:
 Vaikai į darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (globėjų) pateiktą užpildytą deklaraciją.
 Vaikus įleisime pro pagrindinį darželio įėjimą, juos pasitiks darbuotojas, dėvintis apsaugos
priemones, bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.
 Apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti skambinant
grupėje duotais kontaktais arba administracijai tel. 8 37 423320.
 Pastebėjus bent menkiausius vaiko sveikatos negalavimus, Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai
paimti vaiką iš įstaigos.
 Visiems įeinantiems į įstaigą bus prieinamos dezinfekcinės priemonės. Prašome jomis naudotis.
 Draudžiama vaikams į darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
Mokestis už paslaugas
 Karantino metu nelankantiems darželio, mokestis už paslaugas nebus skaičiuojamas.
 Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas
vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu
„Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.
Pasikeitimų gali būti kasdien, stengsimės, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.
Dėkojame už supratingumą.

DEKLARACIJA
Aš ____________________________________ ______________________________________________________
( Vardas, pavardė)

(Šeimos gyvenamosios vietos adresas)

2020 m.________________________ d.
(mėnuo, diena)

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116,
UŽTIKRINU ,kad mano sūnui/dukrai
(Reikiamą pabraukti)

______________________________________________:
(Vardas pavardė)

o Nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų,
ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.);
o neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar
karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl
Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui
išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
o negyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims
ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: 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);
o negyvena su asmenimis, kuriems dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės taikomas būtinasis
izoliavimas;
o įvertinau visas kitas galimybes mano sūnaus/dukros visas vaiko ugdymo galimybes namuose ir
suprantu ir prisiimu atsakomybę, dėl rizikų užsikrėsti COVID-19 virusu, vedant sūnų/dukrą į
kolektyvą ikimokyklinėje įstaigoje.

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant raštu pranešti
lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ administracijai, jei mano deklaruota informacija pasikeistų.

________________
(Parašas)

