
Gerbiami  ugdytinių Tėveliai, 

 

     Šis laikotarpis, tai didelių iššūkių metas mums visiems. Dėkojame jums už bendradarbiavimą ir 

kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 05 18. Grupių mokytojos 

jau padarė apklausas dėl vaikų skaičiaus, ketinančių lankyti darželį. Mums būtina žinoti tikslų vaikų skaičių, 

kurie atvyks į įstaigą nuo 05.18 d. dėl veiklos organizavimo, nes 1/3 darbuotojų yra rizikos grupėje ir negali 

grįžti į darbą įprastomis sąlygomis, taip pat turime užsakyti maistą vaikams. 

     Įstaiga nuo 2020 05 18 karantino metu dirbs nuo 7:30 val. iki 17.30 val. su galimybe keisti, nutarus su 

Jumis visiems priimtiniausią variantą. Prailgintų grupių neliks. 

Jūsų vaikai bus pasitinkami lauke, tėvai į įstaigą nebus įleidžiami. Vaikus pasitiks paskirtas asmuo ir 

pamatavęs temperatūrą palydės į grupę. Jei oro sąlygos bus palankios vaikai auklėtojų bus pasitinkami ir 

išleidžiami namo lauke. 

     Dėl darbuotojų, esančių rizikos grupėje gali būti taip, kad jūsų vaikus ugdys kitos pedagogės, grupės bus 

jungiamos. Grupėje galės būti iki 20 ugdytinių. 

 

Nerekomenduojama vesti: 

 

• Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše: 

1. Žmogaus imunodeficito viruso liga. 

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. 

10. Įgimtas imunodeficitas. 

11. Kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas. 

• Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais 

lėtinėmis ligomis, nurodytomis aukščiau). 

Nepriimsime: 

• Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių 

(pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys). 

   Tikime, jog viskas pavyks su Jūsų palaikymu, konkretūs žingsniai dar dėliojami. Su visais nutarimais Jus 

supažindinsime grupių Facebook paskyrose, el. dienyno pagalba ir įstaigos internetinėje svetainėje, skiltyje 

nuotolinis ugdymas. Manome, kad ir toliau iškylančius sunkumus įveiksime visi kartu! 

Iki susimatymo! 

 

Pagarbiai, 

Direktorė Neringa Šeštokienė 


