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vETvIRZENU JURGIo SAULTo crMNAzrJos vArKU ApZrORos DEL ASMENS
HIGIENOS, PEDIKULIOZES IR NIEZU TVARKOS APRASAS
I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VeivirZenq Jurgio Saulio gimnazijos (toliau tekste
Gimnazija) vaikq apZirlros del asmens
higienos, pedikuliozes ir nieZq tvarkos apra5as (toliau Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos

-

-

Respublikos Zmoniq uZkrediamqjil ligq profilaktikos ir kontroles istatymu; Lietuvos Respublikos
apsaugos ministro 2016 m. rugsejo 1 d. fsakymu Nr. Y-9661Y-612 ,,Visuomenes sveikatos
prieZilros mokykloje tvarkos apra5as"; LR sveikatos apsaugos n:rinistro 2017 m. kovo 13 d.
isakymu Nr. V-284 ,,Del Lietuvos higienos normos HN21:2017 ,,[staiga, vykdanti bendrojo

ugdymo program4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Dr. Mildos Zygutienes ir
uZkrediamqjq ligU ir AID centro parengtomis rekomendacijomis ,,Pedikuliozes profilaktika ir
kontrold" (metodines rekomendacijos)" (Vilnius, 2015) (http://www.ulac.ltluploads/tekstai/
rekomendacij

o

s/pedik uliozeo/o2}WEB.

p

df).

2. Tvarka reglamentuoja vaikq apLitua, del asmens higienos pedikuliozes ir nieZq.

II. APZIUROS DEL VAIKU ASMENS HIGIENoS, PEDIKULIoZES IR NIEZU
ORGANIZAVIMAS

3. Gimnazijos direktorius atsakingas uZ vaikq asmens higienos, pedikuliozes ar

nieZq

profi laktiko s organizavim4;

3.1. Vaikq tevai/globejai, pasira5ydami Mokymo sutarti, leidLia pagal plan4 ir esant
bfltinumui, organizuoti vaiko apZiiraslpatikrinimus del asmens higienos, pedikuliozes, nieZq ir
isipareigoja nedelsiant pasiimti vaik4 i5 {staigos, kai jam apZlnnq,metu randama uteliq ar glindq.

III. PROFILAKTINE VAIKU TIKRINIMO PROCEDUROS VYKDYMO TVARKA

4. Patikrinim4 rekomenduojama atlikti po vasaros ir Ziemos atostogq ir pagal
epidemiologines reikmes.
5. Privaloma imtis visq priemoniq, kad ugdytinis butq apsaugotas nuo vie5o izoliavimo,
paZeminimo ir kitq neigiamq pasekmiq.
6. Patikrinim4 atlieka Gimnazijoje esantis visuomends sveikatos prieZiuros specialistas.
7. Prie5 kiekvien4 patikrinim4 vaikas informuojamas apie tai, kas bus daroma ir kodel tai
reikia dar1.ti.
8. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz.:
sveikatos kabinetas).
10. Vaikas, kuriam itariama pedikulioze ar niei.ai, turi buti atskirtas nuo kitq vaikq.
informuojami tevai/globejai, kad pasiimtq vaik4 i5 Gimnazijos.
11. Baigus patikrinim4 ir itarus pedikuliozes ar nieZq atveji, visuomenes sveikatos
prieZilros specialistas privalo informuoti mokiniq grupes/klases vadov4 ir tevus/globejus telefonu
ar tiesiogiai. Taip pat tevams/globejams suteikti informacij4 apie pedikuliozes profilaktik4.
12. Vaikas iGimnazij4 gali sugriZti tik tada, kai yra visiSkai iSgydyta pedikulioze ar
nieZai.

13. Kai kuriais atvejais Gimnazija gali pareikalauti
tevai/globejai nurodo, kokiomis priemonemis

ir

i5 tevq ra5ti5ko patvirtinimo, kuriame

kada buvo pradetas gydymas nuo pedikulioze ar

nieZq.
14. UZfiksavus uZkrediamq

ligq (pedikuliozes ar nieZq) atvejus Gimnazijos, visuomends

sveikatos prieZi[ros specialistas teises aktq numatyta tvarka inforrnuoja reikalingas institucijas.
Vykdo tolimesnes prevencij os priemones Gimnazij oj e.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Gimnazijoje esantis visuomenes sveikatos prieZiflros specialistas atsakingas uZ' vaikq
asmens higienos, pedikuliozes ir nieZq prevencijos ir patikrq vykdym4. Visuomenes sveikatos
prieZi1ros specialistas savo funkcijoms vykdy'ti pasitelkia Gimnazijos bendruomenE (pedagogus,
vaiku, jq tevus (globejus, rlpintojus).
17. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo Gimnazijos vadovas.
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