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16.04.20 

Informacija tėvams 
 

Prieš uždarant darželius, Norvegijoje nebuvo užfiksuotas infekcijos paplitimas tarp vaikų 
darželiuose. Norvegijoje ir likusiame pasaulyje, palyginti su suaugusiais, vaikams nustatytų 
užsikrėtimo atvejų, yra nedaug. 

Darželiai vėl atidaromi antradienį, balandžio 21 d. Siekdami vykdyti infekcijų prevencijos ir 
kontrolės reikalavimus, nusprendėme, kad būtina sutrumpinti darbo laiką. Darbo laikas bus nuo 
08.15 – 15.00 val. Būtinojo reikalingumo srityse dirbantiems tėvams bus galima pailginti darbo 
laiką nuo 07.30 – 15.30 val., jei negalima organizuoti vaiko priežiūros kitaip. Susisiekite su savo 
darželio administracija.  

 

Vesti vaikus į darželį yra saugu 

Siekdami apriboti plitimą darželiuose, emėmės papildomų saugumo priemonių, ir būsime ypač 
atsargūs, kad užtikrintume atitinkamą infekcijos kontrolę. Tai priklauso nuo mūsų visų pastangų 
ir ar laikysimės naujų rekomendacijų. Darželiuose mums ypač svarbu:  

- Plauti rankas ir sekti vaikus, kad jie išmoktų tinkamos rankų plovimo rutinos 

- Tinkamai valysime darželį. Nauja tvarka/parengtas priemonių kontrolinis sąrašas  

- Plaunami žaislai po uždarymo kiekvieną dieną 

- Praleisti papildomą laiką su vaikais lauke 

- Turėti mažesnes vaikų grupes (3 mažus/6 didelius), kurie būtų su nuolatiniais 
darbuotojais. Iš darželio ateis atskiras laiškas apie tai, kuriai grupei ir darbuotojui turėtų 
priklausyti jūsų vaikas. Dvi grupės gali dirbti kartu 

- Apmokyti darbuotojus pagal infekcijų prevencijos ir kontrolės rekomendacijas, parengtą 
naują tvarką/pritaikytas priemones 

 

Maistas darželyje 

Infekcijų prevencijos ir kontrolės reikalavimuose pabrėžiama, kad turi būti užtikrinta atitinkama 
mitybos tvarka ir kad maistas turi būti patiekiamas porcijomis. Mes tai išsprendžiame taip:  

- vaikai turi pusryčiauti namuose, prieš ateidami į darželį 

- maisto dežutė atsinešama pietums tokia pačia nustatyta tvarka, kaip ir mokiniams mokykloje. 
Maisto dežutė turi būti paliekama vaiko spintelės lentynoje 

- darželis patiekia vaisių, kiekvienam vaikui po vieną  

- darželis patiekia gėrimus ir vaisius pietums. Vaikai neturėtų atsinešti savo geriamojo butelio 

- darželis rengia maitinimo organizvimo tvarką 

 

Bus sumažinta mitybos išmoka! 
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Darželis tenkins vaikų poreikius 

Mes teiksime paslaugas, užtikrinančias rūpinimąsi visais vaikų poreikiais, kad vaikai patirtų 
saugumą, priėmimą ir gerai jaustųsi. Suprantame, kaip yra svarbu suteikti kokybišką ugdymą ir 
priežiūrą vaikams, todėl norėdami, kad tai būtų saugi vaikams aplinka, apsiribosime nuolatiniais 
darbuotojais. 

 
Jei jūsų vaikas blogai jaučiasi 

Jei jūsų vaikas turi ligos simptomų, įskaitant lengvus simptomus, neturėtumėte lankyti darželio. 
Dažniausiai aprašomi Covid-19 simptomai iš pradžių yra gerklės skausmas, peršalimas ir 
lengvas kosulys, dar gali pasireikšti pykinimas, galvos ir raumenų skausmai. Taip pat gali 
atsirasti skausmas pilvo srityje. Ypač svarbu dabar, kad vaikai liktų namuose bent vienai dienai 
po to, kai jie tampa be simptomų. Jei vaikas suserga darželyje, turite kuo greičiau jį pasiimti.  

Pageidautina, kad tėvai neprisijungtų prie vaikų darželyje 

Iš darželio gausite jums sudarytą planą dėl vaiko pristatymo ir atsiėmimo. Mes turime 
paskirstyti grupes taip, kad vieni vaikai būtų pristatyti viduje, o kiti – lauke. Jei bus planuojama, 
kad jūsų vaikas turės būti pristatytas vieną dieną lauke, atvykęs vaikas privalo devėti aprangą. 
Jei turite pristatyti vaiką viduje ir matote, kad rubinėje yra daug žmonių, palaukite lauke, kol 
atsilaisvins vieta viduje. Stengiamasi, kad tėvai neprisijungtų prie vaikų darželyje, nebent tai yra 
neišvengiama, nes vaiko poreikiai ir saugumo užtikrinimas yra svarbiausia.  

 
Žaislų iš namų neneškite 

Vaikai neturėtų atsinešti savo žaislų iš namų. Jei jūsų vaikas turi pamiltą žaislą su kuriuo galima 
miegoti, galite jį pasiimti su savimi. Tačiau ypač svarbu, kad tai nebūtų dalijamasi su kitais 
darželio vaikais. 

Rankų plovimas namuose yra toks pat svarbus, kaip ir darželyje. Prieš išeidami iš darželio, 
nusiplaukite rankas, ir kai grįšite namo. Vaikai taip pat turėtų nusiplauti rankas, kai ateina į 
darželį.  

Drabužiai, kuriuos vaikai nešioja darželyje, turi gulėti krepšyje arba maišelyje ant vaiko lentynos 
spintoje. 

Vaikų drabužius reikia skalbti 60 laipsnių temperatūroje. 

Kitu atveju rekomenduojame perskaityti infekcijos kontrolės vadovą, esantį udir.no svetainėje: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 

 

Jei turite kokių klausimų, tiesiog susisiekite su darželio administracija! 

 

Pagarbiai, 

Bente Ingebretsen 

Virksomhetsleder for barnehage 

Lyngdal kommune  
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