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VEIVIRZENU JURGIO SAULIO GIMNAZIJoS DARBUoToJU VEIKSMq yAIKUI
SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMAISTATGOJE rR TErSErg
varro arsrovq
INFORMAVIMO APIE ISTAIGOJE PATIRTA TRAUMA AR.UMU SVEIAftS
SUTRIKDYMA TVARKOS APRASAS
I. BENDROS NUOSTATOS
1' VeivirZenq Jurgio Saulio gimnazijos (toliau Gimnazija) darbuotojq
veiksmq vaikui susirgus ar
patyrus traum4 [staigoje ir teisetq vaiko atstovq informavimo apie
[sta"igoje patirtq trauml ar [mq
sveikatos sutrikdym4 tvarkos aprasas (tolilu
Aprasas)
parengtas
vadovaujantis
LR sveikatos upruugo,
ministro ir Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. li.por it d.lsakymu
xr. v-qoolv-612,,Visuomen6s
sveikatos prieZiuros mokykloje tvarkos apra5as"; LR Svietimo
ir mokslo ministro isakymas 2000 rn.
vasario 11 d' Nr' 113 ,,Ddl moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo,
registravimo ir apskaitos nuostatq.,;
LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d.
isakymu Nr. vI eg,,Del privalomojo pirmosios
pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos
igudZiq mokymo progru*o, ir privalomojo mokymo
apie alkoholio ir narkottkut Lal4Zmogaus sveikatai *o-kyrno programos
patvirtinimo,, (galiojanti suvestine
redakcija nuo 2018-05-01); LR sveikatos apsaugo ministro 2Ol7
m.kovo 13 d. isakymu Nr. V-2g4 ,,Del
Lietuvos higienos noflnos HN 21 :201.7- ,lrtokyklu, vykdanti bendrojo
ugdymo program?. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai"; LR sveikatos apsaugo *inirt
o 2016 m. ru,irio 26-d,.isakymu Nr.V-93
,,Del Lietuvos higienos nonnos HN 75:2016 ,,[stlaiga vykdanti ikimokyklinio irlar priesmokyklinio
ugdlmo program?' Bendrieji sveikatos saugos reiicalavimui."; LR Sveikatos
apsaugos ministro 2007 m.
rugpjDdio 1 d. isakymas Nr. V-630 ,,Del visuomenes sveikatos
prieZiDros specialisto, vykdandio sveikatos
prieZitr4 mokykloje, kvalifikaciniq reikalavimrl apra5o patvirtinimo"
(galiojanti suvestine redakcija nuo
2018-01-01).

2' Tvatka reglamentuoja darbuotojq veiksmus vaikui susirgus ar patyrus traum4
Gimnazijoje ir
teisetq vaiko atstovq informavimo apie Gimnazijoje patirt4
traum4 ar umq sveikatos sutrikdym4.
II. DARBUOTO{IJ VEIKSMU VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMAISTAIGOJE
IR
TEISETU VAIKO-ATSTOVU
INFORMAVIMO APIE ISTAIGOJE PATIRTA TRAUMA AR

Utvru svErKATos

3'

Gimnazijoje vaikus kiekvien?

grupes/klasds vadovas.
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buvim4 Gimnazijoje metu stebi

4. Vaikui susirgus Gimnazijoje:
4'1 grupes/klases vadovas apie vaiko sveikatos btrklg nedelsdamas
informuoja vaiko tevus/globejus
bei Gimnazij oj e esanti visuomenei sveikatos prieZi[ros specialist4;
4'2 visuomenes sveikatos prieZilros -specialistas
ivertings, ar vaikas gali laukti ter,.L1lglobejq
grupeje/klaseje arba vaikas tevq/globejq laukia sveikatos
pii"ziuror-rpecialisto kabinete,:ei
trtalgo:e nera
kabineto, tai Gimnazijos vadovo nustatytoje vietoje;
4'3' jei kyla itarimq, kad vaikas serga uZkrl d'iiamqqliga, jis atskiriamas
nuo kitq vaikrl ir stebimas

iki atvyks tevai/globej ai;
4'4' ivykus nelaimingam atsitikimui (trlumos atveju) ar esant sunkiai
sveikatos buklei, Gimnazijos
pedagogai ar vadovas., ar Gimnazijoje esantis visuomenes
sveikatos prieZi[ros specialistas nedelsdami
kviedi a gr eitq q medicino s p agarbq,- tir. r r 2 ir teiki a pn.*q)
q p agarbq.
5' Nesant visuomenes sveikatos priezirrros rp""iulirirGimnazijoje,
ivykus nelaimingam atsitikimui,
traumai, ar itarus, kad vaikas galejo buti uzsiketgs
uZked iamqa iiiq,' iulii"gs situacij4 grupes/klases

:

vadovas, informuoja vaiko tevus/globejus, Gimnazijos vadov4
greitoj i medicinos pagalb1.

ir stebi vaik4 iki kol atvyk tevai/globejai

ar

6' Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupese/klasese atliekamas
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus.
7 . Y aikq pasiimti is Gimnazij oj e tevams/grobej ams bfitina:

7'1' Kai vaikui itariami/nustatomi [miq uZkrediamqjq ligq poZyniai (kar5diuoja, skundZiasi
skausmu, viduriuoja, vemia, flmiai kosi, yra puiingq i5skyrq i5 no-silr,
lvalriq traumq atvejais), apiiur,4
metu randama uteliq ar glindq, nieZq poiymiai;
7.2. Yaiko liga riboja jo dalyvavim4 klases/grupes veikloje;
7 .3. Yaiko bflkle/liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq
sveikatai.
8. Po ligos vaikas gali buti priimtas i gimnazijqtik tevams/globejams pateikus gydl.tojo
paZymq (F
0941a).

9'

UZfiksavus uZkrediarnq ligq (vejaraupiai, tymai, skarlatinai ir kt.) atvejus
Gimnazijoje,
Gimnazijoje esantis visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas vykdo prevencij4,
pateikia tevams
informacij4 apie tam tikrq ligq profilaktik4
10' Gimnazijoje esantis visuomenes sveikatos prieZir:ros specialistas visus
vaikq apsilankymus pas
specialist4 del traumos, nelaimingo atsitikimo, ,r.guluuimo registruoja Klaipedos
rajono savivalclybes
visuomenes sveikatos biuro vidaus nustatyta tvarka.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11' Gimnazijoje esantis visuomenes sveikatos prieZilros specialistas
ir grupes/klases vadovas yra
atsakingi uZ veiksmq vaikui susirgus ar patyrus traum4 Gimnazijoje,
ir teisetq ,ruifio atstovq informavimo
apie Gimnazijoje patfrt_a traum4 ar fimq sveikatos sutrikdym4 or[inizavim4
ir vykdym4.
12. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo
vadovas.
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