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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Varniq Motiejaus Valandiaus gimnazijos mokiniq apZifiros del asmens higienos ir su ja
susijusiq uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes ir nieZq) profitaktikos tvarkos apra5as (toliau -
Tvarka) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq
profilaktikos ir kontroles istatymu (Zin.,1996, Nr. 104-2363;20ol,Nr. 1 I 2-4069),Lietuvos
higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimaio', patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 20L6 m. sausio 26 d. isakymu Nr. V-93, Lietuvos higienos
norma HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201 1 m.
rugpjtdio 10 d. isakymu Nr. Y-113, UZkrediamqjq ligq ir AIDS centro 2015 m. parengtomis
metodinemis rekomendacijomis,,Pedikuliozes profi laktika ir kontrole...

2. Tvarka reglamentuoja uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes, nieZq) profilaktikos ugdymo
istaigoje organizavim4, mokiniq, ugdomq pagal ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio
ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 dali, asmens higienos
patikrinimo procedDr4.

II. MOKINIU APZIUROS DEL ASMENS HIGIENoS oRGANIZAVIMAS

3. Mokinio apLitua del asmens higienos (Svaros) yra vykdoma remiantis rastisku mokinio tevq
(globejq) sutikimu (Mokymo sutafties 2.16. punktas).

Asmens higienos apLiira ir su ja susijusios pedikuliozes, nieZq profilaktika ir kontrole yra
vykdoma remiantis ULAC parengtomis metodinemis rekomendacijomis ,,pedikulioies
profilaktika ir kontrold", Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos nurodymais del uZkrediamqjq tigr+ epidemiologines prieZitros ir kontroles
ugdymo istaigoje taikymo ir kt.

III. PROFILAKTINIO MOKINIU TIKRINIMO (APZIUROS) VYKDYMAS

Mokiniq, ugdomq pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo programas,
asmens higienos patikra del uZsikretimo utelemis (pedikulioze) yra vykdo 

^i 
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rekomendacijas po rudens, Ziemos, pavasario atostogq ir pagal epidemlologini poreikl. fItL+
mokiniq - tik pagal epidemiologines reikmes.
Mokiniq apliirq vykdo ugdymo istaigoje dirbantis visuomenes sveikatos prieZiuros
specialistas pagal ,,Visuomends sveikatos prieZilros specialisto veiksmq mokykloje,
atliekant uZsikretimo utelemis patikrinim4, algoritm4" (Metodiniq rekomendacijq : prieOas;.
Prie5 kiekvien4 patikrinim4 vaikai (mokiniai) informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodel
tai reikia daryti.
Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (;wz.:
sveikatos kabinetas).
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9, Tikrinimo metu turi b[ti imamasi visq priemoniq, apsaugandiq mokinius nuo vie5o

izoliavimo, paZeminimo ir kitq neigiamq pasekmiq (pokalbiai korekti5ki, konfidenciah"rs).

10. Baigus patilainim4 ir nustadius uZsikretimo atvejf, apie tai privaloma tuoj pat infbrmuoti
vaiko ter..us/globejus, ugdymo istaigos administracij4. Suteikti informacij4, rekomendacijas

apie profilaktik4 (Metodiniq rekomendacijq 6,7 priedai ar kt.)
1 1. Mokinys i ugdymo istaig4 gali sugriZti tik tada, kai yra visi5kai i5gydytas.
12. Mokinio tevai (globejai), nustadius jq vaikams uZsikretimo utelemis fakt4, po gydymo turi

ugdymo istaigai pateikti ra5ti5kq patvirtinim4 apie tai, kada ir kokios taikytos uteliq
naikinimo priemones. Mokiniui griZus i ugdymo istaig4 vyksta pakartotinis asmens

higienos patikrinimas del pedikuliozes priemoniq taikymo kokybes. (Metodiniq
rekomendacrjq 4 priedas). Esant nieZq uZsikretimo atvejui - pateikti gydytojo paLymq.

13. Jeigu nustadius uZsikretimo pedikulioze ar nieZais atveji, tevai netoleruotinai atsisako
gydyti savo vaik4, nepaiso visuomenes sveikatos prieZiuros specialisto ir ugdymo istaigos
administracijos elgesio reikalavimq, kuriais siekiama uZkirsti keli4 ligq plitimo rizikai. ir
toks socialiai negatyvus elgesys didina apsikretimo rizikq, tuomet socialinis pedagogas apie
tai informuoja Vaiko teisiq apsaugos skyriq.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Visuomenes sveikatos visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas dalyvauja ugdl'mo

istaigoje igyvendinant uZkrediamosios ligos Zidinio ar protrflkio kontroles priemones
pasitelkiant bendruomeng (administracij4, pedagogus, mokinius, jq tevus (globejus)).

15. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo ugdymo istaigos direktorius.



TELSIU R. VARNIU MOTIEJAUS VALANdIAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TVARKU TVIRTINIMO

2016 m.lapkridio 24 d. Nr. V-89
Varniai

Tvirtinu:
Pagalbos pagal gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems letinemis

:omis (pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos apras4;
P irmo sio s pagalb o s or ganizav imo tvarko s apra54;
Mokiniq apZiuros del asmens higienos ir su ja susijusiq uZkrediamqfq ligq (pedikuliozes ir

. ezll) profi laktikos tvarkos apraS4;
Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholi, tabak4 ir (ar) kitas psichik4

, .kiandias medZiagas, tvarkos apra54;

.., falbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio
jtovr+ informavimo apie gimnazijoje patirtEtraum4 ar [mq sveikatos rririki.4 tvarkos apra54.

PRIDEDAMA:
Pagalbos pagal gydl'tojq rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems

. 'inemis ligomis (pvz. culainiu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos apra5as;
P irmo si o s pagalb o s or ganizav imo tvarko s apra5as ;
Mokiniq apZitros del asmens higienos ir su ja susijusiq uZkrediamqju ligq (pedikuliozes ir

:Zq) profilaktikos tvarkos apra5as;
Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholf, tabak4ir (ar) kitas psichik4

,.kiandias medZiagas, tvarkos apra5as;
Darbuotojq-veilsmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio
informavimo apie gimnazijoje patirt4 traum4 ar timq sveikatos ruitiki*4 tvarkos apra5as.
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