VAIKUS Į DARŽELIUS
IŠLEISKIME SAUGIAI
Mieli tėveliai,
Vyriausybei lengvinant COVID-19 pandemijos sukelto karantino sąlygas, nuo
gegužės 18 dienos duris atvers ir pilną ugdymo paslaugą suteiks dauguma vaikų
darželių. Pasirengimas jų atidarymui dabartinėmis sąlygomis yra labai svarbus tiek
darželių administracijoms, tiek ir vaikų tėveliams, kuriems svarbu atsiminti pagrindines
sveikatos priežiūros, higienos bei švaros taisykles. Jūsų patogumui, šias taisykles
sudėjome į vieną atmintinę, kurią rekomenduojame išsaugoti ir naudotis.

KĄ SVARBU ŽINOTI PRIEŠ VEDANT VAIKĄ Į DARŽELĮ

Neveskite vaiko į darželį, jeigu jis
serga lėtinėmis ligomis.

Neveskite vaiko į darželį, jeigu jis
karščiuoja, turi peršalimo ar gripo
simptomų.

Neleiskite vaikui neštis
savo žaislų.

Pasikalbėkite su vaiku apie
pagrindines higienos taisykles: plauti
rankas ir žinoti čiaudėjimo etiketą yra
labai svarbu.

KĄ SVARBU ŽINOTI ATVEDUS VAIKĄ Į DARŽELĮ

Prie įėjimo į darželį gerai matomoje
vietoje privalo būti rankų
dezinfekcinių priemonių –
dezinfekuokite vaiko rankas prieš
įeidami.

Atvedę ir pasiimdami vaikus
dėvėkite nosį ir burną dengiančias
priemones.

Prieš vaikams įeinant į darželį, turi
būti vertinama jų sveikatos būklė.
Vaikai, kuriems pasireiškia
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
peršalimo arba gripo simptomai, turi
grįžti namo.

Atvedę ar pasiimdami vaikus
stenkitės neiti į grupių patalpas.

KĄ PRIVALO UŽTIKRINTI DARŽELIS

Vaikai nuolat lanko tik tą pačią grupę
– jokio vaikų maišymosi.

Darbuotojai dirba tik toje pačioje
grupėje – jokio darbuotojų maišymosi.

Vienam vaikui – bent
4 kv. m. erdvės.

Bendros patalpos ir paviršiai valomi
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną,
patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 2
kartus per dieną, sudaromos sąlygos
dažnai plauti rankas.

PROFILAKTINIS PATALPŲ DEZINFEKAVIMAS
Vaikai ir jų mokytojai pandemijos metu yra vienos jautriausių visuomenių grupių.
Jeigu, Jūsų vertinimu, šios priemonės nėra pakankamos, rekomenduojame kreiptis į
„Švaros brolių“ specialistus ir užsakyti specialią prevencinę patalpų dezinfekcijos
paslaugą, kurią atlieka labiausiai patyrusi ir papildomai apmokyta įmonės
darbuotojų komanda, naudodama specialią metodiką ir tam skirtas dezinfekcines
medžiagas. Šiai veiklai bendrovei licenciją suteikė LR Sveikatos apsaugos
ministerija, o tokią paslaugą gali užsisakyti bet kuri įmonė ar organizacija.

Būkime visi saugūs ir sveiki!

