
REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI NUO GEGUŽĖS MĖN. 18 D. VĖL PRADĖS LANKYTI  

RIETAVO LOPŠELĮ-DARŽELĮ

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO ADMINISTRACIJA

Labai tikimės susitarimų ir, kad padėsite mums apsaugoti ir 
vaikus, ir vieniems kitus. Pasikeitimų gali būti kasdien dėl esamos 
situacijos, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos 
sužinotumėte.

Gerbiami mūsų ugdytinių Tėveliai,

Šis laikotarpis,  tai didelių iššūkių metas mums visiems. Kreipiamės į  
Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį  nuo 
2020 05 18.  Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai nemažas vaikų 
skaičius turėtų ateiti ,  todėl informuojame Jus, kad tam tikra tvarka 
įsigalios kitaip nei įprastame režime:

Įstaiga nuo 2020 05 18 karantino metu dirbs nuo 7:30 iki 18:00 val.  
(pailginto darbo grupių nebus, todėl tėveliai turi pasirūpinti vaikų 

paėmimu ir priežiūra).

NEREKOMENDUOJAMA VESTI:

      Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03  
      23 įsakyme V-483 numatytame apraše, kurį Jums prisegame;

      Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms   
      (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, 
      nurodytomis tame pačiame apraše).

NEPRIIMSIME:

      Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei  
      37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas,   
      sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

      Vaikai,  kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau),     
      kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių   
      (pvz.,  sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, 
      dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

      Asmenys, atlydintys vaiką (us),  privalo dėvėti nosį ir burną  
      dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas  
      priemones).

      Atvykus rekomenduojama išlaikyti saugų atstumą (trumpiau nei 
      15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu);

      Atvykus į  įstaigą turėti užpildytą ir pasirašytą Deklaraciją  
      (pridedama) apie vaiko sveikatos būklę. Neturintiems galimybės 
      deklaraciją atsispausdinti namuose, bus suteikta galimybė ją   
      užpildyti vietoje (turėti savo rašiklį).

      Patartina į  ugdymo įstaigą atvykti anksčiau, kadangi vaiko (ų)     
      priėmimas gali užtrukti i lgiau nei įprasta.

      Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko 
      sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir  turėsite skubiai 
      paimti vaiką iš įstaigos.

      Atvykstant pasiimti vaiką (us) reikėtų iš anksto paskambinti 
      vaiko (ų) grupės auklėtojai,  jog galite atvykti ir  susitarti  dėl    
      atvykimo laiko.

      Prie visų įstaigos įėjimų bus padėtos dezinfekcinės priemonės ,  jos 
      prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.


