
DARBUOTOJIJ VEIKSMU MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA
-.' '-'TGTMNAZIJOJE 

IR TEISETU MOKINIO ATSTOVU INFORMAVIMO ApIE
GIMNAZTJOJE PATTRT.d TRAUM.{ AR UMU svEIKATos SUTRTKIM.1 TvARKos

APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
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Motiejaus Valandiaus gimnazijos (toliau - Gimnazija) darbuotojq veiksmq mokiniuisusirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio atstovq'informavi;":ili.
gimnazijoje patirt4 traum4 ar iimq *eikatos sutrikim4,tv*tor uprusas (toliau -Tvarka)parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN lS:ZOrc ,,Ikimokyklinio tpriesmokyklinio ugdymo programrl vytaymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai..,patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikaios upruugo, ministro 2016 m. ru.i.io zo a. isafcymuNr. V-93, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokJlo ministro 2000 m. vasario l l d. i;ad;oNr' 113 ,,Del moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuost'atq,punktais ir kt. teises aktais.

2' Tvarka reglamentuoja darbuotojq veiksmus mokiniui 1y{rsus ar patyrus traum4 gimnazijoje irteisetq mokinio atstovq informavim? apie gimnazijoje patirti iruiia ar iimq sveikatos
sutrikim4.

II. DARBUOTOJU VEIKSMU MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUM.T
GTMNAZTJOJE rR TEISETV MOKINTO ATSTOVU INFORMAVIMO AprE
GIMNAZIJOJE PATIRTA TRAUMA AR IIMU SVEIKATOS SUTRIKIMA

ORGANIZAVIMAS

3. Mokinys [miai susirggs ugdymo proceso metu:
3'1' jeigu pats pajegia - kreipiasi i gimnazijoje esanti visuomenes sveikatos prieZiiiros specialist4
(toliau - Specialistas), kuris ivertings sveikatos biiklg, teikia pirmeia pagalba ir nedelsdamas
telefonu informuoja teisetus vaiko atstovus apie iimq vaiko sveikatos sutrikim4.
3'2' nesant Specialisto kreipiamasi i klases aukletoj4 ar socialini pedagog*, kuris nedelsdamas
susisiekia su tevais (ar kt. teisetais mokinio atstovais), teikia pi""eii pagalb4 - mokinys
paguldomas ramioje vietoje (pvz. sveikatos kabinete) ir stebimas iki teiseto mokinio atstovo
atvykimo.
3.3. esant butinumui nedelsiant kviediama greitoji medicinos pagalba.
3'4' jei kyla itarimq, kad mokinys serga uzkrediam4iq liga,jis atskiriamas nuo kitq mokiniq ir
stebimas tol, kol bus telefonu susiekta su teisetais mokinio atstovais irl ar jieatvyks i gimrLazija.
4. Mokinys patyrgs kaum4 nelaimingo atsitikimo metu:
4'l' jeigu jis pajdgiatai padaryti - privalo pranesti u2siemimo vadovui, gimnazijos vadovybei.4'2' jeigu nepajegia - gimnazijos darbuotojas ar mokinys, matg nelaiming4 atsitikim4 ar apie ji
suzinojg, nedelsdami teikia pkmqsq pagalb4 nukentejusiajam, kviedia i ivytio viet4 visuo*.nJ.
sveikatos priezitiros specialist4 ir pranesa apie jvyki gimnazijos vadovui. Esant biitinumui
nedelsiant kviediama greitoji medicinos pagalba. Visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistas (eijo nera, tai klases aukletojas, socialinis pedagogas) nedelsdamas telefonu susisiekia su teisetais
mokinio atstovais ir informuoj a apie ivyki, traumos pobiidi.
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4.3. |vykus sunkiai ar mirtinai traumai, gimnazijos vadovas (ar jo igaliotas asmuo) nedelsdamas,

bet ne veliau kaip per valand4, privalo pranesti apie ir,yki nukentejusiojo Seimai ir kt. institucijoms

teises aklq nustatyta tvarka.

5. Teiseti mokinio atstovai yra informuojami apie bttinybg pasiimti mokiniiS gimnazijos:

5.1. kai vaikui nustatomi flmiq uZkrediamqfq ligq poZymiai (kar5diuoja, skundZiasi skausmu,

viduriuoja, vemia, [miai kosi, yra prllingq i5skyrq i5 nosies, ivairiq traumq atvejais), apZifiry

metu randama uteliq ar glindq (sprendZiama individualiai pagal mokinio amZiq);

5.2. kai vaiko bukld riboja jo dalyvavim4 gimnazijos r,ykdomoje ugdymo veikloje;

5.3. kai vaiko bflkle kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq sveikatai.

6. Po uZkrediamosios ligos nustatymo vaikas gali griifi i gimnazijq tik tevams (globejams)

pateikus gydytoj o paLyma, (F 09al a).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju, gimnazijos visuomenes sveikatos prieZi[ros

specialistas ir grmnaz4os direktoriaus pavaduotojas flkio reikalams priZiuri, kad gimnazijoje

patalpos, inventorius bDtq dezinfekuojami pagal epidemiologing prieZiflr4 ir kontrolg

vykdandiq specialistq reikalavimus.

Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo gimnazijos direktorius.
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Tvirtinu:
Pagalbos pag.al gyd)'tojq rekomendacijas uztikrinimo mokiniams, sergantiems letinemisr:omis (pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos apra54; 
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Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos upruiq;
Mokiniq apZiuros del asmens higienos ir su ja susijusiq uzkrediamqjq ligq (pedikuliozes ir: eZq) profi laktikos tvarkos apra!4;
Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholi, tabakqir (ar) kitas psichik4

=ikiandias medZiagas, tvarkos apraS4; 
--r' --------? r' \Er, r\rL4r

Darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio
'stovq informavimg,apie gimnazijoje patiiEtrauml"arumq sveikato, ,ri.it i-4 tvarkos apras4.PRIDEDAMA:

Pagalbos pagal.gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems
'rinemis ligomis (pvz. cukriniu diabetu, bronchine urt-u ar kita), tuu*o, up*sur;

P irmo si o s pagalbo s or ganizav rmo tvarko s apra5as ;
Mokiniq apZiuros del asmens higienos ir sula susijusiq uikrediamqjq ligq (pedikuliozes ir.:Zq) profilaktikos tvarkos apra5as;
Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholi, tabakqir (ar) kitas psichik4:ikiandias medZiagas, tvarkos apra5as;
Darbuotojrl veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus taumqgimnazijoje ir teisetq mokinio'stovq informavimo apie gimnazijoje patiiatraum4'ar umq sveikato, ,uir.iki*4 tvarkos aprasas,

TELSIU R. VARNIU MOTIEJAUS VALANdIAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

Irena Peleckiene
" ;rektore


