Pedagogams dėl Covid-19 valdymo (1):










priimti ir grąžinti ugdytinius, perimant / grąžinant juos
tėvams / globėjams numatytoje vietoje, priimant vaikams
pamatuoti temperatūrą (rodmenis fiksuoti vaikų temperatūros matavimo žurnale), dezinfekuoti vaikams
rankas;
priimant ir grąžinant ugdytinius tėvams / globėjams
dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę;
dirbti laikantis grupių izoliacijos principo: tą pačią dieną
dirbti tik vienoje grupėje; užtikrinti vienos grupės ugdytinių tarpusavio kontaktų nebuvimą su kitos grupės ugdytiniais įstaigos patalpose ir lauke;
ugdytinius, kuriems pasireiškė užkrečiamų ligų požymiai:
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau); viršutinių kvėpavimo
takų infekcijos (kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.); ūmios žarnyno infekcijos (viduriavimas, vėmimas
ir pan.); bėrimai, nedelsiant izoliuoti, iškviesti tėvus, informuoti įstaigos vadovą;
užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos ugdytinių, tėvų,
darbuotojų rankų dezinfekcijai;
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Pedagogams dėl Covid-19 valdymo (2):














laikytis asmens higienos reiklavimų: kosėjimo,
čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir dezinfekcijos;
užtikrinti grupės patalpų vėdinimą: išvėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 k. per dieną;
užtikrinti, kad kriauklės ir sanitariniai mazgai būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą vaikams jais pasinaudojus;
atėjus į darbą pasimatuoti temperatūrą, ją fiksuoti darbuotojų temperatūros matavimo žurnale;
ateiti į darbą sveikam t.y. neturint užkrečiamų ligų
požymių: temperatūra ne aukštesnė kaip 37,3 °C, ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (kosulio,
slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.); ūmių žarnyno
infekcijų simptomų (viduriavimo, vėmimo ir pan.),
bėrimų. Informuoti įstaigos vadovą ir nedelsiant
pasišalinti iš darbo atsiradus užkrečiamų ligų požymiams;
pranešti įstaigos vadovui apie nustatytą Covid-19 infekciją / kontaktą su sergančiuoju;
nedirbti grupėje privalomos izoliacijos metu.
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Aptarnaujančiam personalui dėl
Covid-19 valdymo:








atėjus į darbą pasimatuoti temperatūrą, ją fiksuoti darbuotojų temperatūros matavimo žurnale;
laikytis asmens higienos reiklavimų: kosėjimo,
čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir dezinfekcijos;
ateiti į darbą sveikam t.y. neturint užkrečiamų ligų
požymių: temperatūra ne aukštesnė kaip 37,3 °C, ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (kosulio,
slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.); ūmių žarnyno
infekcijų simptomų (viduraivimo, vėmimo ir pan.),
bėrimų. Informuoti įstaigos vadovą ir nedelsiant
pasišalinti iš darbo atsiradus užkrečiamų ligų požymiams;
pranešti įstaigos vadovui apie nustatytą Covid-19 infekciją / kontaktą su sergančiuoju;



vengti kontaktų su kitais įstaigos darbuotojais;



nedirbti grupėje privalomos izoliacijos metu;







dezinfekuoti kriaukles ir sanitarinius mazgus kiekvieną
kartą vaikams jais pasinaudojus;
vėdinti grupės patalpas: prieš atvykstant vaikams ir ne
rečiau kaip 2 k. per dieną;
atlikti patalpų higieninį valymą.
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Ugdytinių tėvams / globėjams dėl
Covid-19 valdymo rekomenduojama:















nevesti vaiko į įstaigą jeigu jis serga lėtinėmis ligomis*;
nevesti vaiko į įstaigą jeigu jam pasireiškia užkrečiamų
ligų požymiai: karščiavimas (37,3 °C ir daugiau); viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (kosulys, sloga,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); ūmios žarnyno infekcijos (viduriavimas, vėmimas ir pan.); bėrimai;
nedelsiant pasiimti vaiką, gavus informaciją iš įstaigos
apie užkrečiamųjų ligų požymių pasireiškimą;
nevesti vaiko į įstaigą jeigu jis gyvena su rizikos grupei
priskiriamais asmenimis;
atvedant vaiką į įstaigą dėvėti nosį ir burną dengiančią
priemonę;
vaiką perduoti ir pasiimti numatytoje vietoje laukiančiam
darbuotojui / išsikviesti darbuotoją nurodytu telefono numeriu;

laikytis asmens higienos: rankų higienos, čiaudėjimo
etiketo;
įeiti į įstaigos patalpas tik esanat būtinybei, apie tai
pranešus iš anksto. Įeinant - dezinfekuoti rankas.
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*VAIKŲ LĖTINIŲ LIGŲ SĄRAŠAS
Nerekomenduojama lankyti ugdymo įstaigos,
jeigu vaikas serga šiomis ligomis:
1. Žmogaus imunodeficito viruso liga (ŽIV);
2. Piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);
3. Cukrinis diabetas;
4. Širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio;
5. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu;
6. Lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu;
7. Būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos;
8. Ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
9. Ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija
atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos,
nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai.
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