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KAUNO ,,RYTO* PRADINES MOKYKLOS

DARBUOTOJU VEIKSMV MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA

MOKYKLOJE rR MOKTNTO TEVU (GLOBEJV, RTJPTNTOJU INFORMAVIMO APIE

MOKYKLOJE PATTRTA TRAUM.{ AR oMU SVEIKATOS SUTRTKTMA TVARKOS

APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

l. Kauno ,,Rytooo pradines mokyklos darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4
mokykloje ir mokinio tevq (globejq, rupintojq) informavimo apie mokykloje patirtq traum4 ar [mq
sveikatos sutrikim4 tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja darbuotojq veiksmus mokiniui
ugdymo proceso metu staiga susirgus ar patynrs traum4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis:
2.1. Visuomenes sveikatos prieZiiiros organizavimo mokykloje tvarkos apra5u, patvirtintu

Lietuvos .Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isakymo
V -9 66 N -67 2 redakcija).

2.2.Lietwos higienos nonnos HN 21:2017,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais", patvirtintais Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro 201I m. rugpjtdio l0 d. isakymu Nr. V-773 (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. kovo l3 d. isakymo Nr. V-284 redakcija).

3. Mokiniq nelaimingi atsitikimai ugdymo proceso metu registruojami, tiriami ir apskaitomi
vadovaujantis Mokiniq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario l1 d. isakymu
Nr. I13. UZ mokyklos mokiniq nelaimingq atsitikimq tyrim4, jq registravim4, tyrimo akq sura5ymq
ir apskait4 atsakingas direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

II SKYRIUS
MOKYKLOS DARBUOTOJU VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS

AR PATYRUS TRAUMA MOKYKLOJE

4. Mokiniui ugdymo proceso metu susirgus ar patyrus traum4:
4.1. Klases vadovas, dalyko mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas apie mokinio sveikatos

bUklg nedelsdamas informuoja visuomenes sveikatos specialist4, jam nesant - mokinio tevus
(globej us, rflpintoj us).

4.2. Visuomends sveikatos specialistas, ivertings mokinio buklg, suteikia pirmqie pagalb4,
konsultuoja ir rekomenduoja: toliau dalyvauti pamokose/ vykti inamus/ vykti i gydymo istaig4 arba
esant btrtinybei, kviedia greit4i 4 medicining pagalb4 tel. 1 12.

4.3. Visuomends sveikatos specialistas telefonu informuoja mokinio tdvus, jei to reikalauja
vaiko sveikatos bukle, ir suteikia galimybe laukti atvykstandiq pasiimti tevq (globejq, mpintojq)
sveikatos kabinete. Mokinys nepaliekamas vienas, stebima jo sveikatos bflkle.



4.4. Jei visuomenes sveikatos specialistas mokiniui rekomenduoja nedalyvauti pamokose, jis
apie tai informuoja klases vadov4. Klases vadovas telefonu informuoja mokinio tdvams (globejams,
rupintojams) ir kartu aptaria vaiko saugq griZimo i namus btrd4.

5. Visuomenes sveikatos specialistui nesant mokykloje:
5.1. Pirmqiq pagalbq mokiniui teikia pedagoginis darbuotojas, esantis tuo metu ardiausiai

nukentejusiojo (pamokos, bflrelio, popamokines veiklos metu - mokytojas, pertraukos metu -
budintis mokyojas, pagalbos mokiniui specialistas) ir apie mokinio sveikatos bDklg telefonu
informuoj a mokinio tevus (globej us, rdpintojus)

5.2. Jei del sveikatos btkles mokiniui rekomenduojama nedalyvauti pamokose, jam sudaromos
sElygos laukti atvykstandiq pasiimti tevq (globejq, r[pintojq) sveikatos kabinete. Mokinys
nepaliekamas vienas, stebima jo sveikatos bukle, esant b[tinybei, kviediama greitoji medicinine
pagalba.

6. Jei kyla itarimq, kad mokinys serga uZkrediamqja liga, jis nedelsiant izoliuojamas izoliacineje
patalpoje, apie tai telefonu informuojami tevai (globejai, rEpintojai). Stebima jo sveikatos bukle iki
atvyks tevai (globejai, rupintojai) ar greitoji medicinos pagalba. Mokiniui pasirei5kus Covid-l9ligos
simptomams, vadovaujamasi Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos darbuotojq veiksmq pasirei5kus
Covid-l9 ligos simptomams mokykloje ir mokinio tevrtr (globejq, rflpintojq) informavimo tvarkos
apra5u.

7. fvykus nelaimingam atsitikimui (traumai) lauke ar sporto saleje, esant galimybei, mokinys
paguldomas jo buvimo vietoje (Ziemos metu - ine5amas i vidq), skubiai kviediamas visuomenes
sveikatos specialistas, jei jo tuo metu mokykloje nera, pagalb4 teikia ardiausiai nukentejusiojo esantis
pedagogas.

8. Mokinio tevai (globejai, rupintojai) privalo pasiimti vaik4 i5 mokyklos, kai:
8.1, mokiniui nustatomi timiq uZkrediamqjq ligq poZymiai (kar5diuoja, skundZiasi skausmu

viduriuoja, vemia, [miai kosi, yra p[lingq iSskyry i5 nosies, ivairiq traumq atvejais),
8.2. mokinio liga riboja jo dalyvavim4 ugdymo procese;
8.3. mokinio btkle reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir demesio, negu jie gali

suteikti, nepaZeisdami kiq mokinirl interesq;
8.4. mokinio liga kelia pavojrl kiq mokiniq ir darbuotojq sveikatai.
9. Po ligos vaikas gali bflti priimtas i mokykl4 tik visi5kai pasveikgs.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Visi mokyklos p.augigirriai darbuotojai privalo buti i5klausg pirmosios pagalbos
teikimo mokymus bei tureti tai patvirtinantipaiymejim4.

1 1. Visi pedagoginiai darbuotojai su Siuo Apra5u supaZindinami pasira5ytinai.
12. Apra5as skelbiamas mokyklos interneto svetaineje.
13. Visuomenes sveikatos prieZiDros specialisto funkcrjq igyvendinim4 pagal savo

kompetencij4 kontroliuoja visuomenes sveikatos biuro direktorius ar jo igaliotas asmuo.
14. Apra5o vykdymo kontrolg vykdo mokyklos direktorius.


