
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Varniq Motiejaus valandiaus gimnazijos (toliau Gimnazija) pirmosios pagalbos

organizavi-" trlrf.", "ptS"f ttgiiau - ivarka) yra parengtas vadovaujantis Visuomends

sveikatos prieZifiros orgaoirarrmo mokykloje tvarkos aprasu' patvirtintu Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
- 
ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2016 m.liepos 21 d. it.tvtt Nr. Y'9661Y-612' Lietuvos higienos norma HN

75:2O76,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdym:.Progfaml+ vykdymo bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai'., patvirti"trr;;;;;;t nZtp"UUkos sveikatos apsaugos ministro 2016

m. sausio 26 d. isakymu Nr. V-;r,-r.i.twor higienos norma HN 21:2011 ,,Mokykla'

vykdanti bendrojo ugdymo progr*ur. sl"a.i.3i ,u-.ikuto, saugos reikalavimai", patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos upr*got*inistro z.or_r m. rugpjfidio 10 d' isakymu Nr' v-

773, pr\valomqirl pirmosios puguffi higienos igtrdziq, alkoholio ir narkotikq zalos

Zmogaus sveitcaiai mokymq ir atestavimo tv-arkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 20rc;,ii.pot 13 d' isakymuNr' V-932 ir kt' teises aktais'

2. Tvarka reglamentuoj a pirmosios pagalbos organizavim4 Progimnazij oj e'

J,

4.

II. PIRMOSIOSPAGALBOSORGANIZAVIMAS

Gimnazijos visuomenes sveikatos prieZiflros .specialistas 
ir gimnazijoje dirbantvs

pedagoginiui auru*tojui turi uuti istitu,rrq ir teisas aktq nustatyta tvarka igijg sveikatos

Ziniq atestavir"" #;;;jimus pagal Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo program4'

Visuomenes sveikatos prieZiflros 
-tp""i-fitLi 

gimnazi.lo';e dirbantys. pedagoginiai

darbuotojai turi nedelsiant uztikrinti-iinnosios'palalbos teikim4 nukentejusiam, kurio

sveikatai ar gyvybei del nelai*irrgo 
'utrititti*o,'tnli"t ligos gresia pavojus' Pirmqiq

pagalbqteikiantys asmenys turi moketi:

4.1. ivertinti ivykio vietos ,uugrr*4-i, nukentejusiojo b[k19' atpaLirfii gyvybei pavojingos

psichikos uus"rrar, organiiuoti- pi""eit "pugibq ir medicinos pagalb4, ismanyti

psichologines pagalbos principus'

4.2. atlikti Pradini gaivinim4'

4.3. stabdyti kraujavim4, tvarstyti Laizdas'

4,4, parengti nukentejusiii t,*,po,tu,i-,i (paZeislos kflno dalies, esant lfrZiui, isnirimui

imobilizavimas, suZalotq, traumuotq asmenq ne5imas)'

4,5. teikti pirm q4pagalbq, patyrusiems anafiiat<sijq, eiektros traum4, termini ar chemini

nudegim4, iStitiil*", ,urrt., ui Sifrit*t smugio, zuJalusiems, skendusiems' bandZiusiems

pasikarti, uZspringusiems, ivykut-*iof.*ai infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams'

epilepsijospriepuoliui,apalpus,netekusiemss4mones,ik4stiemsvabzdLioargyv[no.
apsinuodijusiems'

4.6.tinkamainaudotipirmosiospagalbosrinkinius'naudotiindividualiasapsaLlgos
priemones'

5. IrVk , incidentui, nelaimei (traumai' flmiam susirgimui):

5.1, pedagogas irl aT ,i,.,o-",e,---,.,"it.uto' 
-prieziuros speciaiistas pagal situaciia

nukentejusiajam teikia pirmqiqlai"tii, "rrnt 
butirrrr*rri nedelsiant kviedia greita:a

medicinos Pagalbat'
5.2. apie ivyki telefonu informuojami mokinio tevai (globejai)' zodZiu infolmuoi-1:"1

gimnazijos Ldministracija. X.p'uuyf.rt susisiekti su mokinio tdvais' esant ki'-'-:

situacijai,pagalgalimybes(visuo-",-,.,sveikatospriezifirosspecialistas'socia':-"'



7.

pedagogas, klases vadovas ar kitas Mokyklos darbuotojas) su GMP palydi mokini i

iliffi; prieZiuros istaig4, koi atvyks mokinio tevai'

5.3. Sunegalavgs mokinys yru isr.iaiiu-ur--f nurnrr, kai i gimnazii4 atvyksta tevai

(globejai) ,rb, k;i;lais susisiet u, t.t.r*" ir informavus apie vaiko sveikatos bukl*

yiu prii*u*as sprendimas i5leisti ji savarankiSkai namo'

III. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

Gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniai, skirti suteikti pirmQiq paqalb4 pagal pradinio ir

pagrindinio ,rgay*o""pij!;; U"ri*o(*tiems vaikams, gimnazijoje yra padeti sporto

saleje, technologijq kabinetuose, sveikatos kabinete, o ugdo*q pagal ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo programas, pir-"rl"r pugibot tinkir.iui yra padeti kiekvienoje

?''r:'r:;"r"s sveikatos prieZi[ros specialistas gimnazijoje atsakingas uZ pirmosios pagalbos

rinkiniq perioding prieziflr4, kontrole*i; i*o'"t pirmosios pagalbos rinkiniq papildym4

sveikatos kabinete, o gimnazijos olret to,iaus pavaduotojas ukio reikalams uZ fmones

pirmosios pagalbos ,i#irrir+ papildyma kitose gimnazijos vietose' kurios yra numatytos

pagalhigienos noffnas'



TELSTU R. VARNIU MOTIEJAUS VALANdIAUS GIMNAZTJoS
DIREKTORIUS

TSAKYMAS
DEL TVARKU TVIRTINIMO

201.6 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;

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos apraS4;

Mokiniq apZiuros del asmens higienos ir su ja susijusiq uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes ir
-eZq) profilaktikos tvarkos apraS4;

Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholi, tabakq ir (ar) kitas psichik4

-,kiandias medZiagas, tvarkos apraS4;

Darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio
stovr+ informavimo apie gimnazijoje patirtEtraum4 ar flmq sveikatos sutrikim4 tvarkos apraS4.

PRIDEDAMA:
Pagalbos pagal gydytoj q rekomendacij as uZtikrinimo mokiniams, sergantiems

.:inemis ligomis (pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos apra5as;

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos apra5as;

Mokiniq apZiiiros del asmens higienos ir su ja susijusiq uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes ir
) profilaktikos tvarkos apra5as;

Darbuotojq veiksmq, itarus mokiniivartojus alkoholi, tabak4 ir (ar) kitas psichik4
..kiandias medZiagas, tvarkos apra5as;

Darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 gimnazijoje ir teisetq mokinio
informavimo apie gimnazijoje patirt4 traum4 ar timq sveikatos sutrikim4 tvarkos apra5as.

.Lektore Irena Peleckiene


