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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ COVID-19 LIGOS 

PREVENCINIS PLANAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ COVID-19 ligos prevencinis planas (toliau-planas) 

reglamentuoja  Panevėžio lopšelio-darželio ,,Pasaka‘‘ (toliau- darželis) ugdymo organizavimą 

COVID-19 ligos karantino, ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio (toliau – ypatingos 

aplinkybės), keliančio pavojų darbuotojų, vaikų sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu arba darželyje 

esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo paslaugos negali būti organizuojamos kasdieniniu 

organizavimo būdu.  Plane aprašomi veiksmai ir priemonės, kurios užtikrina maksimalų darželio 

darbuotojų pasirengimą, esant ypatingoms aplinkybėms. Ypatingų aplinkybių laikotarpiu arba 

darželyje esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymas negali būti organizuojamas darželyje, ugdymo 

paslaugos gali būti koreguojamos, laikinai stabdomas arba organizuojamos nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu (toliau- nuotolinis būdas) ir mišriu būdu. Planas parengtas atsižvelgiant 

į šias aplinkybes. 

2. Pagrindinės plane vartojamos sąvokos: 

2.1 Karantinas – specialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo 

režimas, nustatomas atskiriems objektams ar apkrėstose teritorijose, kai registruojami nežinomos 

kilmės užkrečiamųjų ligų sukėlėjų paplitimai arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejai, taip 

pat pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiai ar epidemijos. 

2.2 Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų 

didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar 

padaryti kitos žalos. 

2.3 Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, 

ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų ugdymo įstaigos bendruomenės narių gyvybei ar 

sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. 

2.4 Ekstremaliosios situacijos grupė – iš ugdymo įstaigos darbuotojų sudaroma grupė, priimanti 

sprendimus dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos, ekstremaliųjų įvykių valdymo, likvidavimo ir 

padarinių šalinimo. 

2.5 Ypatingosios aplinkybės–karantinas, ekstremalioji situacija, ekstremalusis įvykis, keliantis 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

2.6 Mišrus mokymo būdas – grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, derinama su grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu. 



3. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatyme, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106„Dėl Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija 2020-08-11),ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Panevėžio lopšelio darželio „Pasaka“ direktorius organizuoja COVID-19 ligos prevencijos plano 

rengimą, derinimą ir tvirtinimą atsižvelgdamas į darželio ypatumus ir pasikeitusius COVID-19  

ligos valdymo veiksmus reglamentuojančius teisės aktus. 

5. Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius sudaro ir įsakymu tvirtina COVID-19 ligos 

ekstremaliosios situacijos grupę, dalyvaujančią planuojant, organizuojant ir koordinuojant veiksmus 

esant ypatingosioms aplinkybėms, vykdant ekstremaliojo įvykio likvidavimą ir jo padarinių 

šalinimą. 

II SKYRIUS 

 INFORMACIJOS TEIKIMO ALGORITMAS 

 
1. Paskiriami atsakingi asmenys už vidinę ir išorinę komunikaciją. 

2. Sudaromas ir patvirtinamas informacijos teikimo algoritmas (1 priedas). 

3. Algoritmo veikime dalyvaujantys asmenys supažindinami su algoritmu, jo veikimu ir jų 

pareigomis. 

III SKYRIUS 

 COVID-19 UŽKREČIAMOS LIGOS PREVENCIJOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

„PASAKA“ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Sudaromas  COVID-19 užkrečiamos ligos prevencijos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ priemonių 

planas (2 priedas). 

2. Covid-19 užkrečiamos ligos prevencijos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ priemonių plane t.y. jo 

veikime dalyvaujantys asmenys supažindinami su šiuo planu; jo priemonėmis, vykdymo terminais 

ir vykdytojais.  

3. Visi lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojai supažindinami su Veiksmais, atliekamais gavus 

informacijos apie užkrečiamosios ligos atvejį lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (COVID-19 

užkrečiamosios ligos prevencijos Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“ priemonių planu. 

IV SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ 

ORGANIZAVIMO GAIRĖS 

 

1. Sudaromas ir patvirtinamas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas ( 3 

priedas). 

2. Parengtas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

priemonių planas su ugdymo nuotoliniu būdu veiklų tvarkaraščiu pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą vadovaujantis Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų  COVID-19 ligos 



prevencinio plano rengimo metodinių rekomendacijų 15 punktu ir patvirtintas darželio direktoriaus 

(4 priedas). 

4. Nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo paslaugų organizavimo esant 

ypatingosioms aplinkybėms darželyje, dėl kurių ugdymo paslaugos negali būti organizuojamas 

kasdieniu organizavimo būdu, lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius gali priimti sprendimus. 

4.1. Darželio direktorius gali priimti sprendimus vadovaudamasis Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus patvirtintomis Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų  

COVID-19 ligos prevencinio plano rengimo metodinių rekomendacijų 14 punktu. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Planas suderinamas su darbo taryba, tvirtinamas darželio direktoriaus. 

2. Planas skelbiamas darželio svetainėje adresu: www.pasakadarzelis.lt. 

3. Ūkvedys su šiuo planu supažindina nepedagoginius darbuotojus ir vykdo veiklos stebėseną, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui su šiuo planu supažindina pedagoginius darbuotojus ir vykdo 

veiklos stebėseną. Supažindina darbuotojus su konkrečiais veiksmais įvykus ekstremaliam įvykiui, 

susidarius ekstremaliai situacijai: privaloma izoliacija namuose; pajutus ligos simptomus namuose, 

darbe; nustatytą COVID-19 darbuotojui; grupėje susirgus vaikui; susirgus vaiko šeimos nariui; 

buvus kontakte su sergančiu asmeniu. 

4. Už plano rengimo, tvirtinimo ir atnaujinimo, plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikties 

realiai padėčiai peržiūros organizavimą atsakingas darželio direktorius. 

5. Šis planas gali būti tikslinamas arba atnaujinamas iš esmės. Už plano pakeitimų organizavimą 

atsakingas darželio direktorius.  

______________________________ 
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Darbo tarybos pirmininkė 
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