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Tėvo/globėjo VARDAS, PAVARDĖ 

 

.......................................................................................... 
Gyvenamasis adresas 

 

Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorei 

Rositai Petkuvienei 
 

PATVIRTINIMAS  

DĖL VAIKO ATVEDIMO Į LOPŠELĮ DARŽELĮ  

2020-.............-............... 

Su  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. gegužės 11d.  sprendimu   Nr. V-1116  „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ esu susipažinęs (-usi), todėl 

 p a t v i r t i n u, kad mano dukra/ sūnus (globotinis/globotinė) : 

.............................................................................................................................................................. 

VARDAS,PAVARDĖ 

1.Neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23d. įsakymu Nr.V-483 „Dėl sunkių lėtinių 

ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483). 

2.Negyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus 

asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytais Įsakyme Nr. V-483 ar, kuriems 

privaloma izoliacija arba yra izoliacijos laikotarpis. 

PATVIRTINU, kad informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant raštu pranešti Telšių  

lopšelio – darželio „Saulutė“ “ administracijai, jei mano informacija pasikeistų. 

s u t i n k u: 

3. Vaiką atvedant  į švietimo įstaigą,  įvertinti sveikatos būklę ir nevesti jo, jei karščiuoja (37,3oC 

ir daugiau); jam pasireiškia ūminių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas) ar kitokie požymiai, trukdantys dalyvauti ugdymo veikloje. 

4.Vaiką atvedant (ne anksčiau 7.30) ir pasiimant (ne vėliau kaip 17.30) laikytis būtinųjų higienos 

reikalavimų –kosėjimo bei čiaudėjimo etikos; dėvėti nosį ir burną dengiančiomis apsaugos 

priemonėmis (veido kaukės, respiratoriai ar kt.); įstaigos įėjimo patalpoje (koridoriuje) dezinfekuoti 

rankas.  

5. Nevaikščioti kitomis įstaigos patalpomis, naudotis tik vaikui ugdyti priskirtos grupės įėjimu. 

Neitiįpatalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas (grupę). Vaiką 

nurengti/aprengti laukimo patalpoje (rūbinėje) maksimaliai laikantis atstumo principo (ne mažesniu 

kaip 2 m) su kitais atvykstančiais ar išvykstančiais ugdytiniais ir jų tėvais / globėjais.  

______________________________ 

Įvertinau visas vaiko ugdymo galimybes namuose ir suprantu bei prisiimu atsakomybę, dėl 

rizikos užsikrėsti COVID-19 virusu, vedant sūnų/dukrą (globotinį/globotinę)  į kolektyvą 

ikimokyklinėje įstaigoje. 

Šis patvirtinimas galioja nuo 2020 gegužės 18 d. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

paskelbimo apie ekstremalios situacijos pabaigą. 

 

............................................................................  .......................................... 

                  Vardas, pavardė                                 parašas 


