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{sakymu Nr. V-14

KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,ZUVEDRA"

VAIKU APZIUROS DEL ASMENS HIGIENOS TVARKA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Luvddra" (toliau - fstaiga) vaikq apZilros del asmens
higienos, pedikuliozes ir nieZq tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zmoniq uZkrediamqfr+ ligU prohlaktikos ir kontroles istatymu (Zin., 1996, Nr. 104-
2363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos higienos norrna HN 75:2016 "Ikimokyklinio ugdymo
mokykla: bendrieji saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. sausio 26 d. isakymu Nr. V-93, Lietuvos higienos norrna HN 21:2011 "Mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpj[dio l0 d. isakymu Nr. Y-773.

2. Tvarka reglamentuoja vaikq apZiuras del asmens higienos pedikuliozes ir nieZq.

II. APZIUROS DEL VAIKU ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS

3. fstaigos administracija atsakinga uZ vaikq asmens higienos, pedikuliozds ar nieZq
profi laktikos organizavim4;

3.1. vaikq tevai (globejai, rfrpintojai) pasira5ydami mokymosi sutarti i5sako savo sutikim4
Istaigoje vykdyti vaikq asmens higienos ir Svaros patikrinimo procedur4.

4. Vaikq apZiflros metu nustadius pedikuliozg ar nieir4 atvejus, i {staig4 vaikams
draudZiama eiti:

4.1. tevams atsisakius panaudoti pedikuliozes ar nieZq naikinimo priemones;
4.2. Vaiko socialiai negatyvus elgesys [staigoje, didinantis apsikretimo rizikq;
4.3. visuomenes sveikatos prieZilros specialisto (toliau * Sveikatos specialistas) ir [staigos

administracijos Elgesio reikalavimq, kuriais siekiama uZkirsti keli4ligq plitimo rizikai, nepaisymas.

III. PROFILAKTINE VAIKV TIKRINIMO PROCEDUROS VYKDYMO TVARKA

5. Patikrinim4 rekomenduojama atlikti po vasaros ir Ziemos atostogq ir pagal
epidemiologines reikmes.

6. Privaloma imtis visq priemoniq, kad ugdytinis bltq apsaugotas nuo vieSo izoliavimo,
paZeminimo ir kitq neigiamq pasekmiq.

7. Patikrinimq atlieka |staigos Sveikatos specialistas.
8. PrieS kiekvien4 patikrinim4 vaikai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodel tai

reikia daryti.
9. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz.:

sveikatos kabinetas).
10. Vaikas, kuriam itariama pedikulioze ar nieZai, neturi blti tuoj pat atskirtas nuo kitq

vaikq.
I l. Baigus patikrinimE ir itarus pedikuliozes ar nieZq atveji, Sveikatos specialistas privalo

infbrmuoti mokiniq aukletoj4, pastarasis - aukletinio tdvus (globejus) telefonu ar tiesiogiai.



12. Vaikas i [staig4 gali sugriZti tik tada, kai yra visi5kai iSgydyta pedikuliosze ar nieZai.
13. Tevai pateikia {staigai gydytojo palym1 arba tevq ra5ti5k4 patvirtinim4, kuriame tevai

(globejai) nurodo, kokiomis priemonemis ir kada buvo pradetas gydymas nuo pedikuliozes ar nieZq.
14. Sveikatos specialistas, nustatgs (itargs) asmeni, serganti uZkrediamqja liga, nurody,ta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodZio 24 d. isakymo Nr. 673 "Del
privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" (Zin.,
2003, Nr. 12-444) 1 priede, siundia nustatytos formos prane5im4 apie susirgim4 Nacionaliniam
visuomends sveikatos centrui Klaipedos departamentui ir registruoja ligos atvejus UZkrediamqiq
ligq Zurnale;

15. Ikimokyklinio ugdymo istaiga, vadovaudamasi Parazitiniq ligq epidemiologines
prieZilros taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
spalio 29 d. isakymu Nr. V-748 1Zin., 2004, Nr. 160-5862), kartu su nacionalinio visuomenes
sveikatos centro Klaipedos departamento specialistais organizuoja profilaktinius vaikq tyrimus
geohelmintoziq, kontaktiniq helmintoziq bei pirmuoniq sukeltq Zarnyno ligoms nustatyti ir renka
tyrimo medLiag1;

16. Organizuoja profilaktinius vaikq sveikatos tikrinimus del pedikuliozds, vadovaudama.i
UZkrediamqi,+ ligrl ir AIDS centro perengtomis metodinemis rekomendacijomis ,,Pedikulioz.:
profilaktika ir kontrold" (2015, Vilnius).

17. Jeigu nustatoma, kad ikimokyklineje ugdymo istaigos grupeje nors vienas vaikas yra
uZsikretgs kontaktine helmintoze ar Lamyno pirmuonimis, tokia grupe vertinama kaip infekcijos
Zidinys ir joje taikomos profilaktikos priemones, Sveikatos specialistas organizuoja reikalingq
profilaktikos priemoniq, kurias nustato nacionalinio visuomenes sveikatos centro Klaipedos
departamento specialistai, igyvendinim4.

18. Ikimokyklines ugdymo istaigos tinkamai valo grupese esandius pavir5ius, nuolatos
plauna Zaislus, sistemingai keidia patalyng.

19. Nuolatine dezinfekcija {staigoje, kai yra registruojamos oro la5elines ir Zarnyno
infekcijos, atliekama pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,[staiga vykdanti ikimokyklinio
ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo program4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" ir HN 2l:2011
"Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. [staigos Sveikatos specialistas atsakingas uZ vaikq asmens higienos, pedikuliozes
nieZq apZiuros organizavim4 ir vykdymq. Sveikatos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia

{staigos bendruomeng (pedagogus, vaiku, jq tevus (globejus, r0pintojus).
21. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo [staigos direktorius.


