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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“  

IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS   

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (toliau – Įstaiga) tvarkos aprašas reglamentuoja 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą įstaigoje.  

2. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. 

potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 ir 3.2.82 papunkčiu bei atsižvelgdamas 

į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. 

3. Organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir vaikų priėmimą, Įstaiga 

pasirengusi įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo rekomendacijas:  

3.1. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas sudaryti galimybes rankų dezinfekcijai, gerai 

matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemonės;  

3.2. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas pakabinti informaciją apie asmens higienos 

laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);  

4. Nuo gegužės 18 d. Įstaigoje vykdomas tiesioginis  ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

 

II SKYRIUS 

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ĮSTAIGOS UGDYTINIŲ TĖVAMS, 

ĮTĖVIAMS AR GLOBĖJAMS 

 

1. Rekomenduojame vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) namuose: 

1.1. kai vaikas (-ai) 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“ 

(toliau - Įsakymas Nr. V-483); 

1.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 

60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais 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). 

2. Vaikas (-ai)  į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (toliau – Įstaiga) priimami tik įvertinus 

vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai deklaraciją. 

3. Vaiką (-us) į Įstaigą atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai). 

4. Įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. 

5. Tėvai, įtėviai ar globėjai atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo: 

5.1. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones); 

5.2. įėję į Įstaigos tambūrą dezinfekuoti rankas; 

6. Vaikų priėmimas pagal galimybes organizuojamas taip, kad išvengtume tėvų 

lankymosi grupių patalpose. Priėmimas  įstaigoje nuo gegužės 18 d. vykdomas tik per pagrindinį 

įėjimą, įstaigos darbuotojas informuos grupių mokytojas apie atvykusius vaikus arba pats palydės 

iki grupės.  

7. Susidarius didesniam atvykusių į įstaigą skaičiui, laikomasi saugaus atstumo.  

8. Tėvai, įtėviai ar globėjai vaiką (-us) Įstaigą turi atvesti iki 8.30 val. ir pasiimti iki 

18.00 val. 

9. Tėvai, įtėviai ar globėjai kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu 

informuoja Įstaigos atsakingą darbuotoją ar grupės mokytojas ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos 

gydytoją; 

10. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia visuomenės sveikatos specialistas ar 

Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas, grupės mokytojas Įstaigos tambūre. 

10.1. Esant tinkamomis oro sąlygomis vaikus atvestus į įstaiga grupių mokytojos 

pasitinka ir išleidžia namo būdamos lauke.  

10.2. Lyjant, pučiant šaltam vėjui grupių mokytojos vaikus pasitinka prie lauko durų 

paskambinus grupių telefonu.  

11. Tėvams, įtėviams ar globėjams į grupes eiti draudžiama.  

12. Kiekvieną dieną atvedus vaiką (-us) į Įstaigą visuomenės sveikatos specialistas ar 

Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas privalo matuoti kūno temperatūrą ir paklausti vaiką atvedusių 

Tėvų, įtėvių, globėjų ar vaikas, kiti kartu gyvenantys šeimos nariai neturi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Vaiko kūno 

temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija fiksuojama sveikatos būklės 

vertinimo žurnale.  

13. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į Įstaigą 

nepriimamas. 

14. Vaikui (-ams), kuriam (-iems) pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), 

kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 



„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje priimami nebus. 

15. Visuomenės sveikatos specialistas ar Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas vaiko kūno 

temperatūrą matuoja ir jį išleidžiant į namus. 

16. Vaikui sunegalavus, grupės mokytojos veda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto 

kabinetą, kur visuomenės sveikatos specialistas, vadovo paskirtas darbuotojas ar grupės mokytojas 

pamatuojama temperatūrą,  įvertina vaiko sveikatos būklę ir informuoja vaiko tėvus dėl pakitusios 

vaiko savijautos. Kol atvyks tėvai, vaikas lieka visuomenės sveikatos specialisto kabinete 

visuomenės sveikatos specialistu, vadovo paskirtu Įstaigos  darbuotoju arba grupės mokytoju.  

17. Dėl vaikų saugumo ir higienos, DRAUDŽIAMA neštis iš namų žaislus, knygeles, 

minkštą žaidimui skirtą inventorių (minkštus žaislus). Vaikas taip pat negali iš darželio išsinešti 

daiktų, žaislų į namus. 

18. Tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į darželį. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA 

atsinešti ir spintelėje palikti bet kokius medikamentus, maisto produktus  (saldumynus, kramtomąją 

gumą, namuose paruošta maistą pietums, išskyrus tuos atvejus kai tai yra raštiškai suderinta su 

dietistu ir vadovu) ir kitus daiktus (pinigus, kosmetikos priemones, papuošalus ir pan.) 

 

III SKYRIUS 

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS 

19. Įstaigos darbuotojai gali vykdyti savo veiklą  tik įvertinus pateiktą ugdymo įstaigos 

vadovui deklaraciją. 

20. Ugdymo  paslaugų teikimo vietoje gali dirbti  darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. 

21. Kiekvieną dieną pasimatuoti kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą. Darbuotojams, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo. Įstaigos 

vadovas informaciją fiksuoja darbuotojų tikrinimo sveikatos žurnale.  

22. Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones.  

23. darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į  

darbą vykti negali. 

24. Pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalinti nuo darbo. Jiems  rekomenduoti konsultuoti 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai 

nuotoliniu būdu. 

25. Įstaigos vadovas gavęs iš  darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

26. Maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: darbuotojai turi dirbti tik vienoje 

grupėje, o vaikai nuolatos turi lankyti tą pačią grupę; 

27. Grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų 

kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke. 

28. Ugdomąsias veiklas kuo daugiau organizuoti lauke. Tik esant netinkamoms oro 

sąlygoms ugdomoji veikla organizuojama grupėse. 

29. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai tą pačią dieną 

gali dirbti tik vienoje grupėje. 

30. Įstaigos vadovas privalo riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei 

to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu 

kaip 2 m. atstumu). 



31. Neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų 

(kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos 

ir išvalomos. 

32. Švietimo  pagalbos specialistai gali dirbti su vaikais nuotoliniu būdu. Jei 

organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos 

individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti 

vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi 

dažnai liečiami paviršiai. 

33. Darbuotojai į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., sargas, 

elektrikas, santechnikas ir pan.) privalo vengti bet kokio artimo kontakto. 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ, TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS, ŽAISLŲ 

PRIEŽIŪRA (HN 75:2016) IR HIGIENA 

  

 

34. Įstaigoje sudaryti tinkamas sąlygas darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo); 

35. Įstaigos teritorija sistemingai valyti ir  prižiūrėti. 

36. Vaikų ugdymo patalpos vėdinti skersvėjiniu būdu, kai patalpose nėra vaikų. Patalpas 

vėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

37. Patalpų negalima vėdinti per tualeto-prausyklos patalpas. Vėdinamų patalpų 

temperatūra neturi nukristi žemiau 12° C. 

38. Kriaukles ir kitus sanitarinius mazgus, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, 

dezinfekuoti kiekvieną kartą jais pasinaudojus. 

39. Laiptines, turėklus ir išėjimus dezinfekuoti  kas 2 val. 

40. Dažnai liečiami paviršiai įstaigos, grupių patalpose (durų rankenos, maisto produktų 

laikymo lentynos, žaislų dėžės) dezinfekuojami dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du kartus per 

dieną; 

41. Įrenginius ir kitą inventorių prižiūrėti ir valyti taip, kad būtų užtikrinta švara. 

42. Valymo priemones ir dezinfektantus laikyti saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje. 

43. Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpas, įrenginius, 

žaislus, inventorių valyti, dezinfekuoti pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinę priežiūrą ir kontrolės, nurodymus. 

44. patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

 

V SKYRIUS 

REKOMENDACIJOS ĮSTAIGOS VALYMUI KARANTINO LAIKOTARPIU  

 

45. Minkšti žaislai ir kilimai išnešami iš ugdymo patalpų. 

 

OBJEKTO 

PAVADINIMAS 
PLOVIMAS 

DEZINFEKAVIMAS 

(ESANT REIKALUI) 

ATLIEKAMAS 

BŪTINAI PO 

PLOVIMO 

PROCEDŪROS 

PROCEDŪRŲ 

DAŽNIS 

 

Plaunama nuo viršaus į apačią. 

Naudojamos įprastos kempinės ir 

šluostės. 

Dezinfekuojama nuo 

viršaus į apačią. 

Naudojamos įprastos 

kempinės ir šluostės. 

 



Plaunama su šiltu vandeniu ir 

įprastu Jūsų buityje naudojamu 

neutraliu plovikliu. 

Dezinfekuojama 

naudojant 0,1% natrio 

hipochloritą (skiedimas 

santykiu 1:50, jei 

naudojamas buitinis 

baliklis, kurio pradinė 

koncentracija yra 5%). 

Paviršius, kuriuos gali 

sugadinti natrio 

hipochloritas, reikia valyti 

70% koncentracijos 

etanoliu, prieš tai 

paviršius nuvalius 

neutraliu plovikliu. 

Paviršiai/ 

patalpos 

Durys ir spintelių rankenos, baldų 

ranktūriai. 

Plaunama su šiltu vandeniu ir 

įprastu Jūsų buityje naudojamu 

neutraliu plovikliu. 

Siūloma 

2 kartai. 

Patalpos ir 

grindys 

Patalpos gerai išvėdinamos (bent 

5 min. plačiai atidarius langus). 

Valomos iki vaikų atėjimo į 

įstaigą arba kai vaikai būna lauke.  

Siūloma 

2 kartus per dieną, 

prireikus – ir 

dažniau. 

Tualeto grindys, 

unitazai 

Plaunami su šiltu vandeniu ir 

įprastu Jūsų buityje naudojamu 

neutraliu plovikliu.  

Vonios ir tualeto patalpa – 

plaunama paskutinė. 

Siūloma 

2 kartus per dieną, 

prireikus – ir 

dažniau. 

Inventorius 

tualetui valyti 

Plaunami su šiltu vandeniu ir 

įprastu Jūsų buityje naudojamu 

neutraliu plovikliu. 

Siūloma 
Kiekvieną kartą 

panaudojus 

Stalai žaidimų 

patalpose 

Plaunama karštu vandeniu su 

muilu ar soda (20 g muilo arba 

sodos 1 l vandens) ar plaunama su 

šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų 

buityje naudojamu neutraliu 

plovikliu. 

Siūloma 

Prieš ir po 

kiekvieno vaikų 

maitinimo. 

Baldai Valomi kasdien drėgna pašluoste. Siūloma 1 kartą. 

Žaislai (kieti) 

Turi būti plaunami pagal 

gamintojų rekomendacijas arba 

plaunami tekančiu 37° C 

vandeniu su muilu ar kitais 

valikliais, skirtais žaislams valyti, 

skalaujami ir džiovinami. 

Siūloma 

2 kartai: prieš 

atsidarant įstaigai, 

vaikų pietų miego 

metu. 

Tekstilė 

Skalbiama įprastomis 

priemonėmis, pasirenkant 60-90 
oC temperatūrą. 

Tekstilės dezinfekuoti 

nereikia, jei skalbiama 60-

90 oC temperatūroje. Jei 

dėl audinių ypatybių 

negalima naudoti karšto 

vandens, skalbiant tekstilę 

siūloma naudoti specialias 

chemines medžiagas (pvz. 

baliklį ar natrio 

hipochlorito turinčius 

produktus, skirtus tekstilės 

gaminiams). 

Kaip numato HN 

75:2016 

Indai Plaunama indaplovėje pasirenkant Siūlama dezinfekuoti, jei Po kiekvieno 



įprastas priemones ir aukštą 60-90 
oC temperatūrą. 

indai buvo plauti 

rankomis. 

naudojimo 

 

VI SKYRIUS 

VIRTUVĖS DARBUOTOJŲ  ASMENS IR VIRTUVĖS PATALPŲ HIGIENA 

 

46. Įstaigos vadovas, visuomenės sveiktos specialistas, dietistas vykdo efektyvią priežiūrą, 

kaip virtuvės darbuotojai laikosi higienos reikalavimų, peržiūri maisto saugos valdymo sistemos 

(Geros higienos praktikos taisyklės - GHPT), įvertina riziką, atlieka pakeitimus, vykdo kontrolę, 

dokumentacijos pakeitimus. 

47. Sutrikus maisto produktų sudedamųjų ar su maistu besiliečiančių gaminių tiekimui dėl 

COVID-19 epidemijos: 

47.1. šimti iš recepto trūkstamą sudedamąją dalį ar pakeisti ją kita. 

47.2. Pakeisti gamybos procesą. 

48. Pakeitus produkto sudėtinę dalį ar gamybos-perdirbimo procesą peržiūrėti ir maisto 

saugos valdymo sistemą (GHPT ar RVASVT) įtraukti: 

48.1. Rizikos, kuri gali atsirasti dėl pakeitimų, vertinimą (Pvz. pakeitus sudedamąsias 

dalis, produkte gali atsirasti alergijas sukeliančių medžiagų ar jų pėdsakų, patiekalo 

terminio apdorojimo laikas, ir pan.) 

48.2. Numatyti naujai identifikuotų rizikos veiksnių valdymą. 

48.3. Atitinkamai pakeisti reikiamus savikontrolės sistemos dokumentus (pildyti 

savikontrolės žurnalus – matuoti, sekti ir registruoti patiekalų, šaldytuvų ir šaldiklių, grietai 

gendančių priimamų prekių temperatūras). 

49. dažnai liečiami paviršiai virtuvės patalpose (durų rankenos, maisto produktų laikymo 

lentynos, dėžės, stelažai maistui sudėti ir kt.)  dezinfekuojami dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du 

kartus per dieną; 

50. Virtuvės darbuotojai rankas plauna: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai 

apdorotą ar vartoti paruoštą maistą, tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą, 

sutvarkius atliekas, pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, 

nusičiaudėjus, išsipūtus nosį.  

51. Tvarkant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės 

vidinę pusę); 

52. darbo metu naudoti vienkartines pirštines. Rankas plauti ar dezinfekuoti prieš 

apsimaunant, keičiant ir nusiimant pirštines.  Vienkartinių  pirštinių, darbo vietose turi būti 

pakankamai (įskaitant skirtas pasikeitimui). 

53. vienkartinės pirštinės nedezinfekuojamos skysčiais ir nenaudojamos pakartotinai jas 

nusiėmus. 

54. atsiimant maistą iš virtuvės laikomasi atstumo, dėvimos apsaugos priemonės, vienu 

metu maistą atsiimti gali viena grupė. 

55. darbuotojai, tvarkantys gatavus maisto produktus (tuos maisto produktus, kurie skirti 

tiesioginiam žmonių vartojimui ir kurių nereikia išvirti arba kitaip perdirbti, tam kad būtų pašalintas 

arba iki priimtino lygio sumažintas atitinkamų mikroorganizmų kiekis), darbo metu dėvi veido 

kaukes siekiant išvengti galimo viruso patekimo ant tvarkomo maisto produkto tais atvejais, kai 

virusas platinamas esant besimptomei infekcijos pasireiškimo formai ar inkubacijos laikotarpiu. 

 

_____________________________________________________________ 


