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VEIVIRZENU JURGIO SAULIO GIMNAZIJoS PIRMoSIoS PAGALBoS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VeivirZenq Jurgio Saulio gimnazijos (toliau tekste - Gimnazija) pirmosios pagalbos
organizavimo tvarkos apra5as (toliau tekste - Apra5as) parengtas vadovaujantis LR sveikatos
apsaugos ministro 2003 m.liepos 11d. isakymu Nr. V-450 ,,Ddl sveikatos prieZiDros ir farmacijos
specialistq kompetencijos teikiant pirmqq medicinos pagalbE, pirmosios medicinos pagalbos
vaistineliq ir pirmosios pagalbos rinkiniq" (galiojanti suvestine rcdakcija nuo 2008-OZ-Zi); fy
sveikatos apsaugos ministro ir Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isakymu Nr. V-
9661y-672,,Visuomenes sveikatos prieZi[ros mokykloje tvarkos apra5as"; LR Svietimo ir mokslo
ministro isakymas 2000 m. vasario 11 d. Nr. 113 ,,DOl moksleivitl nelaimingq atsitikimq tyrimo,
registravimo ir apskaitos nuostatq"; LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. jsakyrnu
Nr. y- 69 ,,Del privalomqiq pirmosios pagalbos, higienos igflclZiq, alkoholio, narkotiniq ir
psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq medZiagq varlojimo poveikio Zmogaus sveikatai mokymq
ir atestavimo tvarkos apraSas" (gatiojanti suvestine redakcija nuo 2018-05-01); LR sveikatos
apsaugo ministro 2017 m. kovo 13 d. isakymu Nr. V-281 ,,Del Lietuvos higienos normos HN
2I:20I7 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo program4. Bendrieji sveikatos salrgos reikalavimai,..
LR sveikatos apsaugo ministro 2016 m. sausio 26 d. isakymu Nr.V-93 ,,Ddl Li"turro, higienos
normos HN 75:2016 ,,[staiga vykdanti ikimokyklinio tlar prie5mokyklinio ugdy*o progru*4.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai."

2. Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavim4 [staigoje.

II. PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

3. Gimnazija privalo sudaryti saugias ugdymo ir darbo s4lygas ugdytiniams ir darbuotojams.
4. Gimnazijos darbuotojai gali dirbti tik teises aktr4 nustaty,ta tvarka pasitila.ing ,u.-ikut4 i.

igijq higienos Ziniq, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei tuieti
galioj andius sveikatos Ziniq atestavimo paZymej irnus (l .4.).

5. Mokytojas, grupes/klases vadovas turi uZtikrinti vaikq saugum4 ugdymo proceso,
olganizuotq lenginiq, sporto varZybry i5vykq ir ekskursijq metu.

6. Gimnaziios sporto saldje, dirbtuvese gerai matomoje vietoje ir sveikatos kabinete turi b[ti
pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudetis ir apimtis turi atitikti teises akto reikalavimus. Rinkiniai
turi blti lengvai pasiekiami ugdymo metu Gimnazijos darbuotojams. UZ pirmosios pagalbos
rinkinio prieZiir4ir jo papildym4 atsakingas. Gimnazijavad,ovas arba jo paskirtas asmuo.

7. Ikimokyklinio irlar prie5mokyklinio ugdymo istaigos kiekvicnoje ugdymo patalpoje privalo
buti pirmos pagalbos rinkiniai.

8. Pirmosios pagalbos rinkiniu gali naudotis asmenys, teikiantys pirmqsqpagalb1.
9. Visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas visus vaikq apsilankymus pas specialist4 del

traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo registruoja Klaipedos rajono savivaldybes visuomlnes
sveikatos biuro vidaus nustatyta tvarka.



10. Gimnazijoje fvykusios traumos, ivykiai nelaimingo atsitikimo metu, registruojami teises

akttl nustatTta lvarka (1.3.) Nelaimingus atsitikimus registruoja visuomends sveikatos prieZiuros
specialistas.

11. Umiai susirgus vaikui ar ivykus nelaimingam atsitikimui, Gimnazijos darbuotojai

nedelsdami apie vaiko sveikatos bfrklg informuoja Gimnazijos vadov4, visuomends sveikatos

prieZiuros specialist4 ir vaiko tevus/globejus ir kitas institucijas numatytas teises akte (1.3).

12. {vykus traumai, nelaimingam atsitikimui, incidentui ar suZinojus apie juos, pedagogai,

visuomends sveikatos prieZilros specialistas esantis Gimnazijoje, ncdelsiant teikia pirmq;qpagalbq,
prane5a Gimnazijos vadovui, kviedia greitqa,medicinos pagalbq(toliau - GMP), tel.l12.

13. ISkvietus GMP ir kol atvyks tdvai, jei vaikas gabenamas i gydymo istaig4, ji lydi
Gimnazijos vadovo paskirlas asmuo arba visuomends sveikatos prieZilros specialistas.

14. Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami Gimnazijoje ir tam
pritaikomos prevencines priemones.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Visuomenes sveikatos prieZilros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia
Gimnazij o s bendruomeng (pedago gus, vaiku, j q tevusiglobej us).

16. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo Gimnazijos vadovas.
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