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KLAIPEDOS LOPSELIS-DARZELIS,,ZUVEDRA*

DARBUOTOJU VEIKSMV VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUM,T ISTAIGOJE IR
TEISETV VAIKO ATSTOVU INFORMAVIMO APIE ISTAIGOJE PATIRT.T TRAUMA AR

SVEIKATOS SUTRIKDYMA TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Klaipedos lop5elio-darZelio ,,i,uvedra" (toliau - [staiga) darbuotojq veiksmq vaikui susirgus ar
patyrus traum4 {staigoje ir teisetq vaiko atstovq informavimo apie fstaigoje patirt4 traum4 ar
[mq sveikatos sutrikdym4 tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos
higienos norrna HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai" patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26
d. isakymu Nr. V-93, Lietuvos higienos norma HN 2l:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjtdio 10 d. isakymu Nr. y-773.

Tvarka reglamentuoja darbuotojq veiksmus vaikui susirgus ar patyrus traum4 [staigoje ir
teisetq vaiko atstovq informavim4 apie fstaigoje patirt4 traum4 ar [mq sveikatos sutrikdym4.

II. DARBUOTOJU VEIKSMU VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUM.{
ISTAIGOJE IR TEISETU VAIKO ATSTOVU INFORMAVIMO APIE ISTAIGOJE
PATIRTA TRAUMA AR UMU SVEIKATOS SUTRIKDYMA ORGANIZAVIMAS

{staigoje vaikus kiekvien4 ryt4 apZi[ri ir veliau jq buvimo [staigoje metu stebi grupes/klases

aukletojas.

Vaikui susirgus f staigoje:

4.1. Grupes/klases aukletojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos buklg informuoja vaiko tevus
(globejus) bei {staigoje esanti visuomenes sveikatos prieZilros specialist4 (toliau
Sveikatos specialistas);

4.2. Sveikatos specialistas ivertina, kur vaikas turi laukti tevq (globejq): grupeje/klaseje ar
Sveikatos specialisto kabinete;

4.3.jei kyla itarimq, kad vaikas serga uZkrediamqja liga, jis atskiriamas nuo kitq vaikq ir
stebimas iki kol atvyks teisetas vaiko atstovas;

4.4. ivykus nelaimingam atsitikimui (traumos atveju) skubiai kviediamas Sveikatos
specialistas;

4.5. esant b[tinumui, grupes aukletoja ar Sveikatos specialistas nedelsiant kviedia greitql1
medicinos pagalb4 telefonu ll2 arba033.

Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupese/klasese atliekamas
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus.
Vaik4 pasiimti i5 |staigos b[tina:

l.

2.

1J.

4.

5.
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6.1. kai vaikui nustatomi [miq uZkrediamqjq ligq poZymiai (kar5diuoja, skundZiasi skausmu,

viduriuoja, vemia, frmiai kosi, yra p[lingq iSskyry i5 nosies, ivairiq traumq atvejais);

6.2. vaiko liga riboja jo dalyvavim4 grupes veikloje;
6.3. vaiko b[kle reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir ddmesio, negu jie gali

suteikti, nepaZeisdami kitq vaikq interesq;

6.4. vaiko liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq sveikatai.

7. Po ligos vaikas gali b[ti priimtas i istaigq tik tevams (globejams) pateikus gydytojo paZym4 (F

0941a).

8. Nustadius uZkrediamqjq ligq (vejaraupiq, tym{, skarlatinos ir kt.) atvejus fstaigoje, Sveikatos

specialistas privalo:

8.1. informuoti tevus (globejus);

8.2. registruoti ligos atvejus UZkrediam,rrl lig,+ Zurnale;

8.3. kontroliuoti, kad tinkamai bfltq valomi grupese/klasdse esantys pavir5iai (ikimokyklinio
ugdymo istaigose nuolatos plaunami Zaislai, sistemingai keidiama patalyne).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. [staigos Sveikatos specialistas ir uZ vaikq ugdymq grupes/klases aukletojas yra atsakingi uZ

veiksmq vaikui susirgus ar patyrus traum4 fstaigoje bei tevq (globejq) informavimo apie

[staigoje patirt4 traum4 ar umq sveikatos sutrikdym4 organizavim4 ir vykdym4.
10. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo [staigos Direktorius.


