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MOKINIU APZIUROS DEL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq apZiflros del asmens higienos tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymu;
Lietuvos higienos norrnos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimaio', patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. isakymu Nr. V-93; Visuomenes sveikatos prieZiuros
organizavimo mokykloje tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 2l d. isakymu Nr. V-
966N-672.

2. Apra5as reglamentuoja mokiniq apZilros del asmens higienos organizavimo tvark4,
ikimokyklinio ugdymo istaigos visuomenes sveikatos specialisto veiksmus vykdant pedikuliozes
patikrq bei informavimo apie pedikuliozes profilaktik4 ir itariamus pedikuliozes atvejus tvarkq.

II SKYRIUS
APZIUROS DEL VAIKU ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS

3. Mokiniq asmens higienos apZirlros organizuojamos siekiant uZkirsti keli4 uZkrediamqjq
ligq (pedikuliozes) plitimui.

4. Sutikim4 ikimokyklinio ugdymo istaigoje vykdyti mokiniq asmens higienos patikrinimo
procedrir4, mokiniq tevai (globejai, r[pintojai) i5rei5kia pasira5ydami mokymosi sutarti.

5. fstaigos visuomenes sveikatos specialistas informuoja teisetus vaiko atstovus kai:
5.1 mokiniui ugdymo proceso metu pasirei5ke uZkrediamqjq ligq poZymiai (apZitiry metu

randama uteliq ar glindq);
5.2 mokinio liga riboja jo dalyvavimq ugdymo procese;

5.3. mokinio liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq sveikatai.
6. Ugdymo istaigoje netoleruotina:
6.1. tevq atsisakymas ar galimybiq panaudoti uteliq naikinimo priemones neturejimas;
6.2. socialiai negatyvus vaiko elgesys istaigoje, didinantis apsikretimo utelemis rizikql'
6.3. visuomenes sveikatos specialisto ir ugdymo istaigos administracijos elgesio

reikalavimq, kuriais siekiama uZkirsti keli4 uteletumo plitimo rizikai, nesilaikymas.

III SKYRIUS
PROFILAKTINES VAIKU TIKRINIMO PROCEDUROS VYKDYMO TVARKA

7. Profilaktine mokiniq asmens higienos patikra del apsikretimo utelemis yra vykdoma
vadovaujantis metodinemis rekomendacijomis ,,Pedikuliozes profilaktika ir kontrole".
Rekomendacijos parengtos igyvendinant projekt4 Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-009 ,,UZkrediamqiq
ligq valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimaso'. Projekto vykdytojas - UZkrediamqjq ligq ir AIDS
centras.

8. Asmens higienos patikr4 rekomenduojama atlikti po rudens, Ziemos ir pavasario atostogq
tik esant poreikiui ir pagal epidemiologines reikmes.

9. Asmens higienos patikr4 atlieka ugdymo istaigos visuomen6s sveikatos specialistas, jam



padeti gali ir kiti ugdymo istaigos darbuotojai, grupes mokytojai ar kt. darbuotojai.
10. Asmens higienos patikr4 visuomenes sveikatos specialistas atlieka atskiroje patalpoje,

kurioje yra vandens ir muilo (pvz., sveikatos kabinetas, grupes tualetas-prausykla).
I 1. Visuomenes sveikatos specialistas:
11.1 pries kiekvien4 patikr4 informuoja grupes pedagog4 ir (ar) mokinius apie atliekam4

patikr4 ir jos prevencijos svarb4;
11.2 patikrinimo metu itargs uteletum4 vadovaujasi metodinese rekomendacijose

,,Pedikuliozes profilaktika ir kontrole" parengtais algoritmais:
Il.2.l. visuomenes sveikatos specialisto veiksmq ugdymo istaigoje, atliekant apsikretimo

utelemis patikrinim4, algoritmu (3 priedas);
11.2.2. galvines uteles naikinandiq priemoniq ivertinimo algoritmu (4 priedas);
11,2,3 uteletumo profilaktikos ugdymo istaigoje organizavimo schema (5 priedas).

11.3 Visuomends sveikatos specialistas baiggs patikr4 ir itargs pedikuliozes atveji tuoj pat
informuoja mokinio tevus (globejus, rflpintojus) tiesiogiai telefonu ar elektroniniu pa5tu;

11.4 imasi visq priemoniq, kad mokinys butq apsaugotas nuo vie5o izoliavimo, paZeminimo
ir kitq neigiamq pasekmiq;

12. Vaikas, kurio galvos plaukuose rasta uteliq ar glindq, neturi bEti tuoj pat atskirtas nuo
kitq vaikq, jis gali likti ugdymo fstaigoje iki dienos pabaigos.

13. Mokinys i ugdymo istaig4 turetq sugriZti tik tada, kai yra visi5kai i5gydytapedikulioze.
14. Ugdymo istaigos administracija arba visuomenes sveikatos specialistas gali i5siqsti

mokiniq tevams (globejams, rflpintojams) lai5kus, kuriais rekomenduojama patikrinti savo vaikq
galvas del galimo uZsikretimo utelemis bei suteikti informacij4 apie uteletumo profilaktik4.

15. Informacija apie uZkrediamqjq ligq prevencij4 skelbiama ugdymo istaigos interneto
svetaineje, elektroniniu pa5tu siundiama tevams, rengiami stendiniai prane5imai.

16. Ugdymo istaigos bendruomenes nariai (pedagogai, tevai, globejai, riipintojai) radE ar
pastebejg uteliq ar glindq vaiko galvoje, siekdami apsaugoti kitus ir uZkirsti keli4 pedikuliozes
plitimui, informuoja ugdymo istaigos administracij4 ir visuomenes sveikatos specialist4.

17. Ugdymo istaigos darbuotojai turi suprasti, kad tai labai subtilus dalykas, ir imtis visq
priemoniq, kad uZsikretgs utelemis vaikas biitq apsaugotas nuo vie5o atskyrimo, paZeminimo ir
kitq neigiamq pasekmiq.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Visuomenes sveikatos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia ugdymo istaigos
bendruomeng (pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, jt+ tevus (globejus,

rflpintojus).
19. Mokiniq asmens sveikatos informacija turi b[ti disponuojama tiek, kiek reikalinga

mokinio teisei btiti sveikam uZtikrinti, tadiau nepaheidliant mokinio teises i privatq gyvenim4,

asmens neliediamybg, todel 5i informacija gali biiti teikiama tik Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

20. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo [staigos vadovas.



I priedas

Laiiko tdvams / globijams pavyzdys

Gerbiami t6veliai ar globGjai

Taip jau atsitiko, kad Jiisq s[naus/dukros (pabraukti)

#"i#';f il'XffiJ,?'n:'i"Iffi Ji',fl'XLl;';
reikalavimq. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo

uZsikretimo utelemis. Uteles negali skraidyti ar Sokineti. DaZniausiai
utelemis uZsikrediama tiesioginio s4lydio su uteletais Zmonemis metu (i5

galvos i galv4), rediau - keidiantis drabuZiais, patalyne, Sukomis,

Sepediais, naudojantis bendra lova, rank5luosdiais, pagalvemis.

Pra5ome imtis priemoniq, kad b[tq iSnaikintos uteles, esandios Jlsq vaiko galvos
plaukuose/drabuZiuose. Tam tikslui skirti medikamentai parduodami vaistinese, jie naudojami
gneLtai I aikanti s gamintoj o informacini ame I ap e lyj e pateiktq nuro dymq.

I mokykl4 Jlsq vaikas gali sugriZti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabuZiuose nebeliks

uteliq (pritaikius uteliq naikinimo rnedikamentus arba uteles ir glindas paSalinus rankiniu bUdu).

Pra5ome uZpildyti Zemiau esandi4 Sio laiSko dali.

Jei iSkilo klausimq, skambinkite telefonu:

D6kojame

Pra5ome uipildyti, pasiraSyti ir gr4Zinti 5i4 dali imokykl4:

Mokinio vardas, pavarde.

Priemones, panaudotos uteliq naikinimui, pavadinimas

Gydymo pradZios data

Data, kada ugdytinis grii:o i mokykl4-

Tevo/globejo para5as.



2 priedas

Lai5ko tdvams / globdjams palTzdys

Gerbiami tdveliai ar globdjai,

Taip jau atsitiko, kad mfrsq mokykloje, kuriq lanko Jiisq vaikas, kai
kurie vaikai apsikrete utelemis. Gali biiti, kad nuo uteletq vaikq apsikete ir Jiisq vaikas.

Tadiau tai dar nerei5kia, kad Jtisq namuose nesilaikoma higienos reikalavimq. Net
kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo uZsikretimo utelemis. Uteles nemoka skraidyti ar

Sokineti. DaZniausiai utelemis uZsikrediama tiesioginio s4lydio su uteletais Zmonemis metu (i5
galvos i galv4), rediau - keidiantis drabuZiais, patalyne, Sukomis, Sepediais, naudojantis bendra lova,
rank5luosdiais, pagalvemis.

Mokyklos administracija pra5o padeti sustabdyti uteliq plitim4. Geriausias b[das kovoti su

utelemis - reguliariai tikrinti vaiko galv1. fdemiai perskaitykite Sias rekomendacijas net ir tuo

atveju, jei Jusq vaikas nera uZsikretgs utelemis.
Jei radote uteliq vaiko galvoje, biitinai informuokite darLeli ar kit4 istaig4, kurioje lankosi

kiti Jiisq vaikai. Taip pat reikia informuoti ir J[sq vaiko draugq tevus ar globejus. Tai yra vienas i5

efektyviausiq bfidq apsaugoti kitus ir uZkirsti keli4 pedikuliozes (uteletumo) plitimui.

Jei kilo klausimq, galite skambinti telefonu:

Aiiu uZ bendradarbiavimq



3 priedas

Visuomen6s sveikatos prieliiiros specialisto veilsmq mokykloje, atliekant ulsikr6timo
ut6l6mis patikrinim4, algoritmas

Gautas iSankstinis tevq sutikimas atlikti vaiko uZsikretimo utelemis (pedikulioze) patikrinim4
mokykloje

J
Nerasta glindq,
uteliq +e

Patikrinimas del uZsikretimo
utelemis atliekamas (po rudens,
Ziemos, pavasario atostogq) arba
pagal epidemiolo gines reikmes.
(Patikrinim4 atlieka visuomenes
sveikatos prieZilros specialistas,
dirbantis mokvkloi

Nerasta glindq,
uteliq

Informuoja mokyklos administracij4 ir tevus / globejus (telefonu, ra5tu arba tiesiogiai)

Mokinys, atvykgs i mokykl4, pateikia visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistui mokykloje tevq /
globejq informacij4 (ra5tu), kada ir kokios priemones buvo panaudotos naikinant uteles (1 priedas).

Mokinys mokyklos sveikatos kabinete arba tam skirtoje patalpoje patikrinamas del priemoniq
tai

JJ

JJ

Informuoja vis4 mokyklos bendruomeng apie
tai, kad mokykloje atsirado uteliq, ir
rekomenduoja tevams patikrinti vaikq galvos
plaukus. Siundiami laiSkai tevams (1 priedas),

ikiama informaciia skelbimu lentoie

Siundia praneSim4 mokinio tevams / globejams,
kad vaikas uZsikretgs utelemis, nurodydami
bfrdus, kaip jas naikinti (1 priedas)

J

Po savaites mokinys patikrinamas pakartotinai I Rasta glindrl, uteli

JJ
Nerasta glindq,
uteliq

Rasta glindq,
uteliq

Jeigu tevai piktybi5kai
nereaguoja !mokyklos
prane5imus, apie tai
informuojamas
mokyklos socialinis
pedagogas bei Vaiko
teisi ugos tam

-+ Naikinimo
priemones
kartojamos



4 priedas

Galvines utOles naikinaniiq priemoniq ivertinimo algoritmas

Uteles naikinandiq priemoniq panaudoj imas

Uteliq rasta Uteliq nerasta

J
Rasta suaugusiq uteliq

Taip I N.

Uteliq I Tevq mokymas
atsparumas

medikamentui?

Naudoti kit4 medikament4 (2 kartus darant 7 dienq pertrauk4)

JJ

J

JJ

.t.t

Po savaites patikrinti
pakartotinai

Pana5u ipakartotini
uZsikretim4

Patikrinti, ar priemone
panaudota p agal gamintoj o

informacinio lapelio

Rekomenduoti nuolat tikrinti
vaikq galvos plaukus

Rekomenduoti Seimai
iSsiaiSkinti uZsikretimo



5 priedas

Utdldtumo profilaktikos mokykloje organizavimo schema

Uteletumo profi laktines priemones

Mokyklos pedagogai, i5 mokyklos bendruomenes gavg informacij4 apie uteletum4, informuoja
mokyklos administraciia ir mokyklos visuomenes sveikatos special

Mokomoji medliaga,
pritaikyta visq amZiaus
grupiq mokiniams, apie

uteletumo plitim4,
laktikos pri

Profilaktinis mokiniq
patikrinimas del uZsikretimo
utelemis po rudens, Ziemos ir
pavasario atostogq arba esant

idemiolosinems reikmems

Mokiniq mokymas, kaip
apsisaugoti nuo

uZsikretimo utelemis

Mokomosios medZiagos
pateikimas (atmintines,

informaciniai lapeliai, mokyklos
leidiniai, internetiniai puslapiai)

Uteletumo atvej ais visuomenes sveikatos prieZifiros
specialistas vadovaujasi Visuomenes sveikatos

prieZirlros specialisto veiksmq mokykloj e, atliekant
uZsikretimo utelemis patikrinim4, algoritmu ir

atmintine ..Uteletumo profi laktika"

AtsiZvelgiant i epidemiolo gines
reikmes mokykloje, periodinis

pokalbiq, paskaitq apie uteletumo
pro fi I aktik q or ganizav imas

I mokyklos vidaus tvarkos taisykles ira5omos
nuostatos, kad mokinio tevai / globejai, nustadius jq

vaikams uZsikretimo utelemis fakt4, turi pateikti
informacij4 (ra5tu) apie taikytas uteliq naikinimo


