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PALANGOS LOPSELIO-DARZELIO,,GINTAREL'S"
VAIKg apZEnoS DEL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULTOZES IR NIEZV TVARKOS

APRASAS

I SKYRIUS
RENDROSIOS NUOSTATOS

1. palangos lop$elio-darZelio,,Gintarelis" (toliau tekste Mokykla) ugdytinitl

apZiuros d61 asmens f,igi"rror, pedikuliozes ir nieZq tvarkos apralas (toliau - Apralas) parengtas

,radorraulantis Lietuvos 
-Respubllkos 

Zmoniq uZkrediamtliq ligrl profilaktikos ir kontroles fstatymtr,

Lietuvos higienos norma UN Z t:2017 ,,Mokykla, rrykdanti bendroio ugdymo programas' Bendrieii

sveikatos sangos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll'
08-10 lsakyrnu Nr. V-773, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-08-01 isakymu

Nr. V-OfO ,,D61 visuomenes sveikatos prieZiuros specialisto, vykdantio svcikatos pricZitlr4

mokykloje, kvalifikaciniq reikalavimq apra5o patvirtinimo", patvirtintu, Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos R"rprbhkos Svietimo ir mokslo ministro 2005-12-30

lsakymu Ni. Vfb:S/ISAK-2680 ,,DOl visuomenes sveikatos prieZihros organizavimo rnokykloie

tvarkos apraSo patvirtinimo" ir kitai norminiais teis6s aktais.

2. Apra5as reglamentuoia apZiuros d6l asmens higienos organizavimo tvark4, trgdymo

istaigos ir visuomerr", ,rrJikutos prieZinios specialisto veiksmus vykdant pedikuliozes patikr4 bc'i

infoi-a.ri-o apie pedikuliozes profilaktik4 ir itariamus pedikulioz6s atveius tvark4

3. Profilaktinis ugdytiniq tikrinimas del apsikretimo utelemis yra rrykdomas

vadovauiantis metodin6mis rekomendacijomis - ,,Pedikulioz6s profilaktika ir kontrole".

Rekomendacijos parengtos igyvendinant projektE ,,UZkrediamqiq ligq valdymo sistemos Lietr-rvoic

stiprinimas" (VPi-4.3-VRM-02-V-05-009). Projekto r,rykdytojas - UZkrediamtlitl ligq ir AII)S

centras.

II SKYRIUS
APZIUROS DEL VAIKV ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZES IR NIEZV

ORGANIZAVIMAS

4. [staigos vadovas

profilaktikos organizavim4.
atsakingas uZ vaikq asmens higienos, pedikuliozes ar nieZq

5. Del vaikq Pedikuliozes, nieZq

tevams (globejams, rupintoiams), organizuoia ir
ar asmens higienos patikros informavimo vaiktl
rlpinasi Mokykla.

III. SKYRIUS
PROFILAKTINE,VAIKV TIKRINIMO PROCEDI.]ROS, VYKDYMO TVARKA

6. Patikrinimq rekomenduojama atlikti pagal epidemiologincs reikrnes'

7. Privaloma imtis visg priemoniq, kad ugdytinis b[tt1 apsaugotas nuo vic5o

izoliavimo, paieminimo ir kitq neigiamtl pasekmiq.
B. Patikrinim4 atlieka Mokyklole esantis visuomenes sveikatos prieZihros specialistas

(toliau - VSPS) jam esant istaigoje (fo darbo valandomis). Esant butinumui, iei ttto mettt

Mokyklofe nera VSPS, vaiko apZitr4 / patikrinim4 atlieka grupiq mokytoios ir (a)r istaigos

vadovo paskirtas asmuo.
9. Prie! kiekvien4 patikrinimE vaikas informuoiamas apie tai, kas bus daroma ir kodel

tai reikia daryti.



10. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo
(pur., sveikatos kabinetas).

11. Baigus patikrinim4 ir itarus pedikuliozg ar nieZus, VSPS privalo informuoti vaikrl
grupes mokytoiE ir t6vus (globejus, rupintojus) telefonu ir ra5tu, suteikti informacij4 apie
pedikuliozes profilaktikE. Informacijos tinkamu pateikimu ra5tu laikomi tie atveiai, kacla
duomenys perduodami iprastai naudojamomis informaciniq technologijq priemoncmis, t. y. el.
pa5tu, mobiliaisiais irenginiais ir kita.

12. Vaikas i Mokykl4 gali sugriZti tik tada, kai yra visiSkai i5gydyta pcdikuliozc ar
nieZai.

13. Kai kuriais atvejais Mokykla gali pareikalauti i5 tevtl (globeiq, rhpintojtl)
patvirtinimo ra5tu, kuriame tevai (globejai, rlpintojai) nurodo, kokiomis priemonemis ir kada
buvo pradetas gydymas nuo pedikuliozes ar nieZg.

14. UZfiksavus uZkrediamq ligq (pedikulioz6s ar nieZq) atvejus Mokykloie, Mokyklos
vadovas teises aktq numatyta tvarka informuoja reikalingas instituciias ir organizuoja tolimesnes
prevencijos priemones Mokykloie.

15. Kai tevai (globejai, rtpintojai) nereaguoja i VSPS, socialinio pedagogo ar klases /
grupes vadovo pranelimus del vaiko uZkrediamtl ligq (pedikuliozes, nieZq ar kt.) atvcjus:

i5.1. organizuojamas Vaiko geroves komisijos posddis.
15.2. Mokykla iteikia tevams (globejams, rupintojams) ra5ti5k4 perspefim4, kad csa^

tolesnei vaiko neprieZi[rai ar uZkrediamai ligai (pedikuliozei ar nieZams) pasikartojus 3 kartus, bus
kreipiamasi i Vaiko teisig apsaugos tarnybE. Tevai (globeiai, rfipintojai) pasiraSo ant antros

ispejimo kopijos, patvirtindami, iog gavo ispejim4. SiE kopij4 mokykla pasilieka sau.
15.3. |ei tevai (globejai, rtpintoiai) ir toliau nereaguoja i Mokyklos praneiimtrs apic

vaiko uZkrediamq ligq (pedikuliozes ar nieZq) atveius, Mokyklos direktorius ra5tu kreipiasi i Vaiko
teisiq apsaugos tarnybq del netinkamos vaiko prieZirlros. Baigus patikrinim4 ir itarus uZkreiiam4
lig4 (pedikuliozg, nieZus ar kt.), VSPS privalo informuoti Mokyklos administracii4 bei grnpels
mokytoiE, apie tai, kad ugdymo istaigoje yra nustatytas (-ti) uZkrediamosios ligos (pedikuliozcs,
nieZtl ar kt.) atveiis (-iui). VSPS privalo prane5ti (pranelimu elektroniniame dienync.) gnrpe:s
tevams apie nustatytq uZkreiiamosios ligos (pedikuliozes, nieZq ar kt.) atveii (Vaiktl apiitlros de\l
asmens higienos, pedikuliozes ir nieZq tvarkos apZiuros 2 priedas).

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Mokykloje esantis VSPS yra atsakingas uZ vaikq asmens higienos, pedikuliozes i"
nieZq prevencijos bei patikrq rrykdym4. Iir savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Mokyklc
bendruomeng (pedagogus, vaikus, iq tevus (globejus, rnpintoius)).

17. Apra5o vykdym4 pagal savo kompetencijE kontroliuoja Mokyklos direktorius ar jo
!galiotas asmuo.

18. Mokyklos direktorius arba jo igaliotas asmuo supaZindina su Siuo Apraiu vis4
Mokyklos bendruomeng.



Ugdytiniq apZiuros d6l asmcns higienos,

pedikuliozes ir nieZq tvarkos apraltr

1 priedas

SPECTALISTO VEIKSMV, ATLIEKANT PASIKRETIMO UTETEMIS PATIKRINIMA
MOKYKLOJE, ALGORITMAS

Patikrinimas del uisikretimo utelemis atliekamas po vasaros atostogtl arba pagal

epidemiologines reikmes

Mokyklos administracija informuojama apie profilaktini pedikuliozes tikrinim4

Rasta glindq, uteliq

Informuoiama Mokyklos administraciia

Siuniiamas praneiimas ugdytinio tevams /
glob6iams apie vaiko uZsikr6timq utdldmis ir

ut6liq naikinimo budus

Informuoiama visa Mokyklos bendruomen6, visq

ugdytiniq tdvams gali buti siuntiami prane5imai

rekomenduolant patikrinti savo vaikq galvas ddl

galimo uZsikr6timo utdldmis

Tdvai / glob6jai, atvedg vaikE i
Mokykl4, pateikia specialistui raitiSk4

informacijE apie tai, kada ir kokios

priemon6s buvo panaudotos naikinant

utdles. Ugdytinis Mokyklos medicinos

sveikatos kabinete patikrinamas ddl

priemoniq taikymo kokybes

Rasta glindq, ut6liqNeras glindq, utdliq

Naikinimo priemon6s

kartojimas

Kai t6vai / globeiai

piktybiSkai nereaguoia i
praneSimus, apie tai

infortntroiatna Vaiko teisiq

apsaugos tarnyba


