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DĖL NUSTATYTO COVID-19 LIGOS ATVEJO DARŽELYJE 
 

Informuojame, kad 2021-05-25 gauta informacija apie patvirtintą COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atvejį Kauno lopšelyje darželyje „Naminukas“ (Ašigalio g. 39, Kaunas). 

Siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos (koronavirusinė infekcija) plitimo, prašome 

atkreipti dėmesį ir užtikrinti tinkamą bei savalaikį patalpų vėdinimą, valymą ir dezinfekciją bei 

užtikrinti ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 

sprendime Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“. 

Grupėse, kuriose nustatyti COVID-19 ligos (koronavirusinė infekcija) atvejai, numatoma 

izoliuoti visus grupės vaikus 14 dienų nuo sąlyčio.  

Taip pat primename, kad kolektyve nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejį rekomenduojame vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis 

sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų  dezinfekcijai (kai 

galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) bei rekomendacijas dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, 

esant nepalankiai COVID-19 situacijai. Daugiau informacijos apie ne sveikatos priežiūros įstaigų 

patalpų valymą įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį bei visų tipų patalpų valymą COVID-19 

pandemijos metu galima rasti interneto svetainėje adresu: 

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/rekomendacijos. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimo Nr. V-2543 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 3 punkto nuostatas, siūlome 

svarstyti galimybę savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatyti Kauno lopšelio 

darželio „Naminukas“ visos ar dalies veiklos ribojimą.  

Dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą. 
 
 

 

Kauno departamento direktorius                                                                      Aurimas Raulinaitis 
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