
 

 

 

 PATVIRTINTA 

 Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos                           

 „Pušelė“ direktoriaus 

 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮE-53 

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS KARANTINO METU 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 

14 d. nutarimu Nr. „Dėl karantino Lietuvoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. gegužės 11 d. 

sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m.gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos valdymo 

priemonių Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo 

vietoms“: 

 

Rekomenduojame vaikų tėvams (globėjams / rūpintojams) ugdyti vaikus namuose: 

 

1. Kai vaikai serga 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“ . 

2. Kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. 

amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis: 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; kitos sunkios lėtinės ligos, 

kai taikomas imunosupresinis gydymas). 

3. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas).  

 

Elkimės atsakingai 

 

1. Atvesdami ir paimdami iš įstaigos vaikus tėvai (globėjai / rūpintojai) privalo dėvėti burną ir nosį 

dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), mūvėti piršines. Laikytis kosėjimo čiaudėjimo 

etiketo, vengti rankomis liesti akis, burną, nosį. Dezinfekuoti rankas mokyklos prieigose esančiomis 

priemonėmis. 

2. Prašome nesinešti žaislų ar kitų priemonių iš namų. 

3. Vaikai bus priimami ir pasiimami grupės patalpose. Prašome naudotis tik arčiausiai grupės 

esančiais lauko įėjimais. 
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4. Vaikus į ugdymo įstaigą priims grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojas, reikalui esant 

lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas. Priimantys asmenys privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), mūvėti  piršines. 

5. Vaikų priėmimo / pasiėmimo metu susitinkus keliems tėvams (globėjams / rūpintojams), 

prašome laikytis rekomenduojamo saugaus atstumo. 

6. Primant vaikus bus vertinama jų sveikatos būklė,  matuojama kūno temperatūra. Vaikai, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, į mokyklą nebus 

priimami. 

7. Jeigu vaikui dienos bėgyje atsiras ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas), jis bus nedelsiant izoliuojamas ir 

informuojami tėvai (globėjai / rūpintojai), kurie privalo nedelsiant atvykti paimti vaiką ir kreiptis į 

gydymo įstaigą. Apie nustatytą susirgimą privaloma informuoti grupės mokytoją arba įstaigos 

administraciją. 

8. Su mokyklos administracija tėvai (globėjai /  rūpintojai) bendrauja nuotoliniu būdu. Suderinus 

telefonu, el. paštu galimi susitikimai, bendravimo laiką apribojant iki 15 min., išlaikant ne mažesnį nei 2 

m. atstumą, dėvint apsaugines veido priemones. 

9. Nerekomenduojama įstaigoje lankytis asmenims, vyresniems nei 60 m. amžiaus ir (arba) 

sergantiems lėtinėmis ligomis. 

___________________________________________ 

 

 

Parengė Tauragės VRCM „Pušelė“ direktorė Jovita Kiržgalvienė 

 

 

 


