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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“
VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos lopšelio-darželio ..Pasaka“ (toliau – Mokykla) vaikų apžiūros dėl asmens
higienos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų organizavimo ir vykdymo Mokykloje.
2. Mokyklos Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. V-93, Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 redakcija,
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Asmens higiena – atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, drabužių, avalynės
priežiūrą, buitines bei aplinkos sąlygas ir nustato normas bei taisykles, atitinkančias asmens
amžiaus anatomines-fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti higieninio
elgesio įpročius.
3.2. Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai:
galvinė utėlė, parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, parazituojanti žmogaus
drabužiuose. Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos
priklijuoja prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai šliaužioja.
3.3. Niežai – odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Užsikrečia žmogus nuo
žmogaus glaudaus kontakto metu bei naudodamasis sergančiojo asmeninėmis kūno priežiūros
priemonėmis. Ligai būdingas intensyvus niežėjimas.
II SKYRIUS
VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Mokyklos direktorius yra atsakingas už vaikų asmens higienos, pedikuliozės ar niežų
profilaktikos organizavimą.
5. Apžiūra dėl asmens higienos atliekama, turint išankstinį tėvų (globėjų) sutikimą,
leidžianti atlikti vaiko apžiūrą dėl jo asmens higienos, pedikuliozės ir niežų.
6. Patikrinimai atliekami pagal epidemiologines reikmes.
7. Mokykla privalo imtis visų priemonių, kad ugdytinis būtų apsaugotas nuo viešo
izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.
8. Patikrinimą atlieka Mokykloje esantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
Esant būtinumui, jei tuo metu Mokykloje nėra visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vaikui
apžiūrą/patikrinimą atlieka grupių mokytojos ir/ar Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo.
9. Prieš kiekvieną patikrinimą vaikas informuojamas apie tai, kas bus daroma ir kodėl
tai reikia daryti.
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10. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, individualiai apžiūrint kiekvieną
vaiką. Patalpoje turi būti muilo ir vandens (pvz., sveikatos kabinete).
11. Vaikas, kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų
vaikų.
12. Baigus patikrinimą ir įtarus pedikuliozės ar niežų atvejį, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas privalo informuoti vaikų grupės mokytojus, tėvus (globėjus) telefonu ir raštu
bei suteikti informaciją apie pedikuliozės profilaktiką. Apie atvejį žodžiu informuojama Mokyklos
administracija.
13. Vaikas į Mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar
niežai.
14. Kai kuriais atvejais Mokykla gali pareikalauti iš tėvų (globėjų) raštiško patvirtinimo,
kuriame tėvai (globėjai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas gydymas nuo
pedikuliozės ir niežų.
15. Kai tėvai (globėjai) nereaguoja į visuomenės sveikatos priežiūros specialisto
pranešimus apie vaiko užkrečiamų ligų (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejus:
15.1. organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis;
15.2. Vaiko gerovės komisijos sekretorius įteikia tėvams (globėjams) raštišką
perspėjimą, kad esant tolesnei vaiko nepriežiūrai ar užkrečiamai ligai (pedikuliozei ar niežams)
pasikartojus 3 kartus, bus kreipiamasi į Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
Tėvai (globėjai) pasirašo ant antros įspėjimo kopijos, patvirtindami, kad gavo įspėjimą. Šią kopiją
Mokykla pasilieka sau;
15.3. jei tėvai (globėjai) ir toliau nereaguoja į Mokyklos pranešimus apie vaiko
užkrečiamų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus, Mokyklos direktorius raštu kreipiasi į Valstybinę
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl netinkamos vaiko priežiūros.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Mokykloje esantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra atsakingas už
vaikų asmens higienos, pedikuliozės ir niežų prevencijos bei patikrų vykdymą. Visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Mokyklos bendruomenę
(mokytojus, vaikus, jų tėvus (globėjus)).
17. Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Mokyklos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo.
18. Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje adresu www.pasaka.eu
______________________

