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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traumq mokykloje ir teisetq
mokinio atstovq informavimo apie mokykloje pafirtq traum4 ar iimq sveikatos sutrikim4 tvarkos
apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis'o (toliau - Mokykla)
darbuotojq veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumq Mokykloje bei teisetq mokinio atstovq
informavimqapie vaiko Mokykloje pairtqtraum4 ar fmq sveikatos sutrikim4,

2. Mokyklos darbuotojq veiksmai mokiniui susirgus ar patyrus traum4 Mokykloje
organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos l1 d.

isakymu Nr. V-450 ,,Del asmens sveikatos prieZiflros istaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio
apra5o, pirmosios pagalbos rinkinio apra5o ir asmens sveikatos prieZitiros ir farmacijos specialistq
kompetencijos teikiant pirmaie medicinos pagalbq apra5o patvirtinimoo', Lietuvos Respublikos
Svietimo irmokslo ministro 2000 m. vasario 1l d. isakymuNr. 113,,DeI moksleiviqnelaimingq
atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatqoo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. sausio 28 d. isakymu Nr. V-69 isakymu patvirtintu Privalomqjq pirmosios pagalbos,
higienos igfldZiq, alkoholio, narkotiniq ir psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq medZiagq
vartojimo poveikio Zmogaus sveikatai mokymq ir atestavimo tvarkos apra5u, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 21
d. isakymu Nr. V-966lV-672,,De1 visuomenes sveikatos prieZiDros organizavimo mokykloje tvarkos
apraSo patvirtinimooo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d,

isakymu Nr.V-93 ,,Del Lietuvos higienos nornos HN 75:2016 ,,fstaiga, vykdanti ikimokyklinio irlar
prie5mokyklinio ugdymo programQ. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo".

3. Mokykla atsakinga uZ pirmosios pagalbos teikimo organizavim4. Mokykloje susirgusiam ar
traum4 patyrusiam mokiniui, iskaitant Teisetq mokinio atstovq informavim4 apie jo patirt4 ttavm1 ar
flmq sveikatos sutrikim4 bei tinkamq s4lygq Mokiniui laukti i Mokykl4 atvykstandiq Teisetq mokinio
atstovq par0pinim4.

4. Sveikatos prieZi[rai Mokykloje vykdyti yra irengtas sveikatos kabinetas prieinamas visiems
mokiniams ir kitiems Mokyklos bendruomenes nariams bei uZtikrinantis paslaugq teikimo
konfidencialum4.

5. Mokiniui susirgus ar patyrus traum4 pirming reikaling4 irlarba pirmqj4 pagalbq teikia
Mokyklos darbuotojaiklarbavisuomenes sveikatos prieZilros specialistas jo darbo Mokykloje metu.

6. Visi Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, mokytojry'aukletojq padejejai, privalo buti i5klausg
privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus, tureti tai patvirtinanti paZymejim4. Kursq metu
igytos Zinios periodi5kai atnaujinamos kas penkerius metus.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU VEIKSMU MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA

MOKYKLOJE IR TEISETU MOKTNTO ATSTOVU TNFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE
PATIRTA TRAUMA AR UMU SVETKATOS SUTRTKDYMA ORGANTZAVTMAS



7. Mokykloje mokinius kiekvien4 rytqapLinri ir veliau jq buvimo [staigoje metu stebi grupes

mokytojas.

8. Mokiniui susirgus Mokykloje:
8.1. Grupes mokytojas nedelsdamas apie mokinio sveikatos biiklg informuojateisetus mokinio

atstovus bei visuomenes sveikatos prieZitiros specialistqCIamesant Mokykloje jo darbo valandomis);
8.2. Grupes mokytojas, Mokyklos vadovas ar visuomenes sveikatos specialistas jam esant

Mokykloje ivertina, ar mokinys gali laukti teisetq mokinio atstovq grupeje arba sveikatos kabinete;
8.3. jei kyla itarimq, kad vaikas serga uZkrediamqf aliga,jis atskiriamas nuo kitq vaikq ir

stebimas iki kol atvyks teisetas vaiko atstovas;
8.4. ivykus nelaimingam atsitikimui (traumos atveju) ar esant sunkiai sveikatos bUklei skubiai

kviediamas visuomenes sveikatos specialistas (am esant Mokykloje jo darbo valandomis);
8.5. esant biitinumui, grupes mokytojas ar visuomenes specialistas nedelsiant kviedia greitqq

medi cino s p agalb q te I e fo nu I I 2 ir teiki a pirmq q p agalb q.

9. Nesant visuomends sveikatos prieZiiiros specialistui Mokykloje, ivykus nelaimingam
atsitikimui, traumai ir (ar) itarus, kad vaikas galejo briti uZsikretgs uZkrediamqaliga, situacij4 ivertina
grupes mokytojas. Apie situacij4 informuoja teisetus mokinio atstovus, Mokyklos vadov4 ir stebi
mokini, kol atvyks teiseti mokinio atstovai ar greitoji medicinos pagalba.

10. Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupese atliekamas
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus.

11. Vaik4 pasiimti i5 Mokyklos teisetiems mokinio atstovams butina:
11.1. kai vaikui itariami/nustatomi timiq uZkrediamqjq ligq poZymiai (kar5diuoja, skundZiasi

skausmu, viduriuoja, vemia, timiai kosi, yra p[lingq iSskyry i5 nosies, neai5kios kilmes odos berimq,
ivairiq traumq atvejais, pakilus kraujo spaudimui, padaZnejus pulsui), apZitiry metu randama uteliq,
nieZq poZymiq;

11.2. Vaiko liga riboja jo dalyvavim4 grupes veikloje;
11.3. Vaiko btikle reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir demesio, negu jie gali

suteikti, nepaZeisdami kitq vaikq interesq;
1 1.4. Vaiko liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq sveikatai.
12. UZfiksavus uZkrediamq ligq (vejaraupiai, tymai, skarlatina ir kt.) atvejus, visuomenes

sveikatos specialistas jei tuo metu yra Mokykloje (o darbo valandomis) vykdo prevencij4, pateikia
teisetiems mokiniq atstovams, pedagogams informacij4 apie tq ligq profilaktikos priemones. Jei
Mokykloje nera visuomends sveikatos prieZiflros specialisto, informacij4 teisetiems mokiniq
atstovams pateikia grupes mokytojas. Mokyklos vadovo igaliotas asmuo susisiekia su visuomenes
sveikatos specialistu del tolimesniq veiksmq.

13. Nustadius uZkrediamqjq ligq (vejaraupiq, tymq, skarlatinos ir kt.) atvejus [staigoje,
visuomenes sveikatos specialistas privalo :

13.1 . Informuoti teisetus mokinio atstovus;
13.2. Kontroliuoti, kad tinkamai bfltq valomi grupese esantys pavir5iai (ikimokyklinio

ugdymo istaigose nuolatos plaunami Laislai, sistemingai keidiama patalyne patalyne).
13.3. Visuomen6s sveikatos specialistas (am esant Mokykloje) visus vaikq apsilankymus de1

traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo registruojaKlaipedos miesto visuomenes sveikatos biuro
vidaus nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistas ir grupes mokytojas yra atsakingi uZ
veiksmq, vaikui susirgus ar patyrus traum4 Mokykloje, ir teisetq mokinio atstovtl informavim4 apie
Mokykloje patirtq traum4 ar [mq sveikatos sutrikdymq, organizavim4 ir vykdym4. Nesant
visuomenes sveikatos specialisto Mokykloje, uZ veiksmq organizavim4 ir vykdymq atsakingas yra
Mokyklos vadovo igaliotas asmuo ir grupes mokytojas.

15. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo Mokyklos vadovas.


