
PATVIRTINTA
Klaipedos r. VeivirZenq Jurgio Saulio gimnazij os

direktoriaus 2018 m. gruodZio 31 d. isakymuNr. V-152

KLAIPBDOS R. VEIVIRZENU JURGIO SAULIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJV VEIKSMU
ITARUS MOKINI VARTOJUS ALKOHOLI, TABAKAIR (AIT) KITAS PSICHIKA

VEIKIANCIAS MEDZIAGAS TVARKOS APRASAS

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Klaipedos r. VeivirZenq Jurgio SauHo gimnazijos (toliau - [staiga) darbuotojq veiksmq, itarus
mokini varlojus alkoholi, tabaka, ir (ar) kitas psichik4 veikiandias medZiagas tvarkos apra5as (toliau -
ApraSas) parengtas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro ir Svietirno ir mokslo ministro 2016 m.

liepos 21 d. isakymu Nr. V-966lV-672,,Visuomenes sveikatos prieZilros mokykloje tvarkos apraias";
LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 13 d. isakymu Nr. V-284 ,,I)el Lietuvos higienos norrnos
HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo program4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai";
LR sveikatos apsaugo ministro 2016 m. sausio 26 d. isakymu Nr.V-93 ,,Ddl Lietuvos higienos normos
HN 15:2016 ,,fstaiga vykdanti ikimokyklinio irlar prie5mokyklinio ugdymo program4. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai."; LR Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjldio 28 d. isakymu Nr., V-
1268 patvirtintomis ,,Rekomendacijomis del poveikio priemoniq taikyrno netinkamai besielgiantiems
mokiniams"; LR Vyriausybes 2002 m. balandZio 2 d. nutarimu Nr. 437 ,,Vaikq vartojandiq narkotines,
psichotropines, kitas psichikE veikiandias medZiagas, nustatymo organizavimo tvarkos apraSas"
(galiojanti suvestind redakcija nuo 2007-1 0-1 7).

2. TvarL<a reglamentuoja darbuotojq veiksmus, itarus mokini vafiojus alkoholi, tabakq ir (ar) kitas
psichik4 veikiandias medZiagas.

II. DARBUOTOJU VEIKSMU ITARUS MOKINI VARTOJUS ALKOHOLI, TABAKAIR (AR)
KITAS PSICHIKA VEIKIANCIAS MEDZIAGAS ORGANIZAVIMAS

3. [staigos darbuotojai, itary, kad jq {staig4 lankantis vaikas, {staigos teritorijoje vartoja alkoholi,
tabakq ir (ar) kitas psichik4 veikiandias medZiagas, yra apsvaiggs nuo Siq medZiagq, nedelsdami
informuoja apie tai {staigos vadov4 ar jo igaliotus asmenis, taip pat visuomenes sveikatos prieZiuros
specialistqjam esant {staigoje (o darbo valandomis), vykdanti sveikatos pneLtirqfstaigoje.

4. {staigos vadovas ar jo igalioti asmenys, visuomenes sveikatos prieZifiros specialistas esant Sio

Apra5o 3 punkte nurodytoms aplinkybems:
4.1. nedelsdami informuoja vaiko tevus (globejus/rrlpintojus) apie itarim4, kad jis vartoja alkoholf,

tabakq ir (ar) kitas psichik4 veikiandias medZiagas, yra apsvaiggs nuo Siq rnedZiagq ir kad jam reiketq
atlikti medicining apLinr 4;

4.2. informuoja vaiko tdvus (globejus/rDpintojus) apie asmens sveikatos prieZirlros istaigas,
teikiandias sveikatos prieZiDros paslaugas, kuriose galima nustatyti apsvaigimE nuo alkoholio, tabako ir
(ar) kitq psichik4 veikiandiq medZiagq;

4.3. informuoja vaik4, vaiko tevus (globejus/rflpintojus) apie institucijas, fstaigas, organizacijas,
teikiandias psichologinq, socialinE, teising ar kit4 pagalb4.

5. [staigos darbuotojar, itarq, kad jq {staigq lankantis vaikas fstaigos teritorijoje yra apsinuodijgs
alkoholiu, tabaku ir (ar) kitornis psichik4 veikiandiomis medZiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia
pavojus:

5.1. suteikia vaikui pirm4j4 pagalb4 ir kviedia greitq4 medicinos pagalb4;
5.2. nedelsdami informuoja apie tai [staigos vadov4 ir jo igaliotus asmenis, taip pat visuomenes

sveikatos prieZitros specialist4 jam esant [staigoje (o darbo valandomis).
6. UZfiksavus apsinuodijimo alkoholiu, tabaku ir (ar) kitomis psichik4 veikiandiomis medZiagomis

atvejus, {staigoje esantis visuomends sveikatos prieZi[ros specialistas vykdo alkoholio, tabako ir kitq



-psichik4 veikiandiq medZiagq prevencijq, pateikia tevams (globejarns/rupintojams) informacij4 kur

kreiptis pagalbos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Visuomenes sveikatos prieZiflros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia {staigos

bendruomenE (peda go gus, vaikus, j t1 tevus globej us/r[pintoj us).

8. Informacija apie vaikus, vartojandius alkoholi, tabakq ir (ot) kitas psichik4 veikiandias

med1iagas, arba vaikuso turindius priklausomybg nuo Siq medZiagq, turi bfiti disponuojama tiek, kiek

reikalinga vaiko teisei bflti sveikam uztikrinti, tadiau nepai.eidiziant vaiko teises i privatq gyvenim4,

asmens neliediamybg, toilel 5i informacija gali buti teikiama tik Lieturvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.
9. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo [staigos vadovas.
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