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 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SADUTĖ“ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ PRIVALOMOJO 

APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis LR SAM įsak. 2010 rugpjūčio 2 d. Nr. V-687 „Dėl 

užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) reglamentuoja nuolatinio valymo ir dezinfekcijos, baigiamosios dezinfekcijos, dezinsekcijos, 

deratizacijos atlikimą užkrečiamųjų ligų židiniuose. 

2. Šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos: 

Baigiamoji dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, atsparių aplinkos 

veiksniams, arba pernešėjų (nariuotakojų, graužikų) sunaikinimas aplinkoje, įvykus bioterorizmo atvejui bei 

izoliavus, hospitalizavus ligonius, asmenis, įtariamus sergant užkrečiamosiomis ligomis, kurių židiniuose pagal 

šios Tvarkos aprašo 1 priedą atliekama baigiamoji dezinfekcija; 

Nuolatinis valymas ir dezinfekcija – kasdienis ligonių / asmenų, įtariamų sergant užkrečiamosiomis 

ligomis, kurių židiniuose pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedą atliekamas nuolatinis valymas ir dezinfekcija, ar 

slaugančių / kitų asmenų atliekamas valymas ir dezinfekcija. 

Kamerinė dezinfekcija / dezinsekcija – specialioje, tam skirtoje kameroje, atliekama daiktų iš užkrečiamųjų 

ligų židinių dezinfekcija / dezinsekcija. 

 

II. NUOLATINIO VALYMO IR DEZINFEKCIJOS ATLIKIMAS 

3. Nuolatinis valymas ir dezinfekcija švietimo ir socialinių paslaugų institucijose: 

3.1. nuolatinis valymas ir dezinfekcija atliekama nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį prieš 

ligonį izoliuojant, o esant protrūkiui, specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir 

kontrolę, nurodytą laikotarpį; 

3.2. valgymo indai ir įrankiai plaunami tik indams plauti skirtomis priemonėmis („Neutradish“, „Green 

Easy tabs“). Indų plovimo ir stalų valymo šluostės turi būti vienkartinės arba virinamos 15 min., džiovinamos; 

3.3. stalai maitinimui, žaidimams patalpose valomi karštu vandeniu su muilu, soda (20 gr. 1 litrui 



vandens); 

3.4. patalpos (izoliatorius, sveikatos kabinetas, klasės, koridoriai, miegamieji, žaidimo kambariai, bufetas, 

valgykla, prausyklos, tualetai ir kt.) ir įrenginiai valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu naudojant buitines 

dezinfekuojančias valymo priemones, skirtas paviršiams valyti / dezinfekuoti; 

3.5. sanitariniai įrenginiai (praustuvės, plautuvės, vonios, unitazai) plaunami su šepečiu, o dažnai liečiami 

paviršiai (durų rankenos, vandens čiaupai, vandens nuleidimo rankenėlės, unitazų dangčiai) šluostomi 2 kartus 

per dieną (tarp pamainų ir dienos pabaigoje) naudojant buitines dezinfekuojančias priemones, skirtas šiems 

įrenginiams valyti / dezinfekuoti („Antibact“); 

3.6. grindų valymo inventorius (šluostės, kibirai) plaunami buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpalu ir po to 

karštu vandeniu, džiovinami;  

3.7. patalpos kuo dažniau vėdinamos; Patalpos vėdinamos kasdien skervėjiniu būdu (bet ne per tualeto 

patalpas), kai patalpose nėra vaikų. 

3.8. žaislai, kur ugdomi vaikai iki 3 m., valomi ir dezinfekuojami 2 kartus per dieną, kitur – dienos 

pabaigoje. Kieti smulkūs žaislai plaunami karšto vandens ir muilo arba 2 proc. geriamosios sodos tirpale, po to 

skalaujami tekančiu karštu vandeniu. Dideli žaislai, kurių negalima plauti, šluostomi švaria vienkartine šluoste, 

sudrėkinta 2 proc. geriamosios sodos tirpale;  

3.9. minkšti žaislai, kilimai ir kiti minkšti daiktai, esant ligos atvejui, nenaudojami arba valomi 

plaunamaisiais siurbliais arba šepečiu, sudrėkintu buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpalu; 

3.10. naktipuodžiai ir kiti indai sekretams, ekskretams po kiekvieno naudojimo, išpylus sekretus ir 

ekskretus, plaunami karštu (ne mažiau kaip 60 C) vandeniu. Šepečiai mirkomi buitinės dezinfekuojančios 

priemonės tirpale, skalaujami vandeniu, džiovinami. Dezinfekuojantis tirpalas, išmirkius šepečius, išpilamas; 

3.11. pagalvės, čiužiniai, antklodės valomos šepečiais, sudrėkintais buitinės dezinfekuojančios priemonės, 

skirtos paviršiams valyti, tirpale. Pagalvės ir antklodės, jei galima, skalbiamos ne mažesnės kaip 60 ?C 

temperatūros vandenyje.  

4. Šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos užkrečiamosios ligos, kurių židiniuose atliekama nuolatinis 

valymas, dezinfekcija ir baigiamoji dezinfekcija. 



 

Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, KURIŲ ŽIDINIUOSE ATLIEKAMAS PRIVALOMAS APLINKOS 

KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr.  
Ligų pavadinimai 

Ligų kodai 

pagal TLK-10 

Nuolatinis 

valymas, 

dezinfekcija 

Baigiamoji 

dezinfekcija 

1 2 3 4 5 

1.  Beždžionių raupai B04 + + 

2.  Cholera A00 + + 

3.  
Dermatofitijos (susna, mikrosporija, 

trichofitija, pėdos grybelis) 
B35 +  

4.  

Diarėja (viduriavimas) ir 

gastroenteritas, kurie gali būti 

infekcinės kilmės 

A09 +  

5.  Difterija A36 + + 

6.  Ebola virusinė liga A98.4 + + 

7.  Ekstraintestininė jersiniozė A28.2 +  

8.  
Enterovirusinė infekcija, 

nepatikslinta B34.1 +  

9.  Epideminė šiltinė A75 + + 

10.  
Gripas, sukeltas A (H5N1) viruso 

potipio 
* +  

11.  
Gripas, sukeltas naujojo gripo viruso 

potipio 
* +  

12.  
Hemoraginė karštligė su inkstiniu 

sindromu 
A98.5 + + 

13.  Juodligė A22 + + 

14.  Kitos bakterinės žarnyno infekcijos A04 +  

15.  Kitos salmoneliozės A02 +  

16.  Krymo-Kongo hemoraginė karštligė A98.0 +  

17.  Ku karštligė (plaučių forma) A78 + + 

18.  Kvėpavimo organų tuberkuliozė A15, A16 +  

19.  Lassa karštligė A96.2 + + 

20.  Maras A20 + + 

21.  Marburgo virusinė liga A98.3 + + 

22.  Niežai B86 +  

23.  Ornitozė, psitakozė A70 +  

24.  Raupai * + + 

25.  Skarlatina A38 +  

26.  
Staigus ūminis respiracinis 

sindromas 
* + + 

27.  Šigeliozės A03 +  

28.  Ūminis hepatitas A B15 +  

29.  Ūminis hepatitas E B17.2 +  

30.  Ūminis poliomielitas A80 +  

31.  Utėlių platinama grįžtamoji karštligė A68.0 + + 

32.  Vidurių šiltinė ir paratifai A01 +  



Eil. 

Nr.  
Ligų pavadinimai 

Ligų kodai 

pagal TLK-10 

Nuolatinis 

valymas, 

dezinfekcija 

Baigiamoji 

dezinfekcija 

33.  
Virusinės ir kitos patikslintos 

žarnyno infekcijos 
A08 +  

 

* TLK-10 nenustatytas kodas. 

 

 

Vaikų darželio teritorija valoma kasdien iki susirenkant vaikams.  

Visos patalpos kasdien yra vėdinamos ir valomos. Patalpos ir grindys yra valomos iki vaikų atėjimo į 

įstaigą arba kai vaikai būna lauke. Patalpos vėdinamos kasdien skersvėjiniu būdu (bet ne per tualeto patalpas), 

kai patalpose nėra vaikų. 

Grindys valomos drėgnu būdu du kartus per dieną, o prireikus ir dažniau, anksti ryte. 

Tualetų grindys ir unitazai valomi du kartus per dieną ir dažniau (pagal reikmę) su plovikliais. 

Klozetams plauti naudojame „Antibact“, „Optimal“, „Sanitop“ ir kt. Grindims plauti naudojame „Optimal“ ir 

kt. Klozetų sėdynes kasdien plauname šiltu vandeniu su muilu. 

Pagrindinį patalpų valymą atliekame kartą per mėnesį (paskutinį mėnesio penktadienį) ir pagal 

epidemiologines reikmes su valymo ir dezinfekciniais skiediniais. Dezinfekcijai naudojame „ChlorClean“ 3,5 

% dezinfekcinį skiedinį, skirtą paviršiams plauti ir dezinfekuoti. 

Stalai maitinimui, žaidimams patalpose valomi karštu vandeniu su muilu, soda (20 gr. 1 litrui vandens). 

Esant epidemiologinei situacijai, stalai po vakarienės valomi pašluoste, sumirkyta dezinfekcijos tirpale. Stalams 

valyti naudojamas atskiras paženklintas dubuo, kuris laikomas grupės indų plovykloje. Stalų pašluostės kasdien 

skalbiamos karštu vandeniu su muilu, džiovinamos ir laikomos atskirai. Esant epidemiologinei situacijai, 

pašluostės mirkomos dezinfekcijos tirpale, po to  išplaunamos ir išdžiovinamos. 

Vaikų maitinimui skirti indai, įrankiai plaunami indaplovėse, naudojant „Green Easy tabs“ ir 

džiovinami ant grotelių. Esant epidemiologinei situacijai, indai mirkomi dezinfekcijos tirpale „ChlorClean“ 

(vienam indų komplektui – 2 litrai dezinfekcijos tirpalo), po to skalaujami karštu vandeniu. 

Baldai kasdien valomi drėgna pašluoste. Esant epidemiologinei situacijai, baldai, durų rankenos, 

vandens čiaupai, grindys, turėklai valomi du kartus per dieną, plaunami šiltais muilo, sodos, acto tirpalais. 

Kilimai grupėse kasdien valomi dulkių siurbliu ir drėgnu šepečiu, periodiškai valomi lauke (ypač žiemos 

metu). Kilimai, minkšti žaislai, esant epidemiologinei situacijai, iš grupės patalpų išnešami visam 

priešepideminių priemonių taikymo laikotarpiui. Vėliau jie dezinfekuojami, valant juos šepečiais, sumirkytais 

dezinfekcijos tirpaluose, kurie skirti paviršiams dezinfekuoti užkrečiamos ligos židinyje. 

Patalynė keičiama kas 10 dienų, rankšluosčiai keičiami kartą per savaitę, o prireikus dažniau. Kieti 

žaislai kasdien plaunami karštu vandeniu su muilu, skalaujami ir džiovinami. Esant epidemiologinei situacijai, 

žaislai plaunami 2 % sodos, muilo tirpalu ir mirkomi arba du kartus per dieną šluostomi dezinfekcijos skiediniu, 

po to skalaujami ir džiovinami. Nauji žaislai taip pat plaunami vandeniu su muilu, skalaujami ir džiovinami. 



Kūno kultūros ir muzikos salė, sporto priemonės, muzikos priemonės valomos drėgnu būdu po 

kiekvieno užsiėmimo. 

Langai valomi du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. 

Maisto atliekos grupėse, surenkamos į specialiai tam skirtus, paženklintus kibirus. Po kiekvieno 

maitinimo atliekos išnešamos iš grupės patalpų. Kasdien, pašalinus atliekas, kibirai plaunami „Neutradish“ 

priemone. Esant epidemiologinei situacijai, patalpas, įrenginius, žaislus, inventorių valome ir dezinfekuojame 

pagal gydytojo epidemiologo konkrečius nurodymus. 

 Patalpų ir įrangos valymui skirta atskira ženklinta įranga ir priemonės. 

Parengė visuomenes sveikatos priežiūros specialistė Donata Gelčienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasirašę asmenys patvirtina, kad:  

susipažino su Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė" užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos 

kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašu. 

Vardas, pavardė Parašas  Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


