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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos mokiniq apZi[ros del asmens higienos tvarkos apraSas
(toliau - Apra5as) reglamentuoja mokyklos darbuotojq veiksmus atliekant mokiniq apZi[r4 bei
konsultavim4 del asmens higienos.

2. Apra54 igyvendina mokyklos darbuotojai ir kiti teises aktais numatyti darbuotojai.
3. ApraSas parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 6 straipsnio

nuostatomis, Visuomenes sveikatos prieZi[ros 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 2l d.
isakymo V-966N-672 redakcija), Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq lieq profilaktikos ir
kontroles istatymu, Visuomenes sveikatos specialisto, vykdandio sveikatos prieLi:ur;q mokykloje,
kvalifikaoiniq reikalavimq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2007 m. rugpjodio I d. isakymu Nr. V-630 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.
gruodZio 20 d. isakymo Nr. V-1473 redakcija), UZkrediamqiq ligq ir AIDS centro parengtomis
metodinemis rekomendacijomis (Zygutiene M. ,,Pedikuliozes profilaktika ir kontrole". Metodinds
rekomendacijos. Vilnius, 2015 (http://www.ulac.ltluploads/downloads/Pedikuliozeo/o20WEB.pdf).

4. Apra5e vartojamos s4vokos:
4.1. Asmens higiena - atskira higienos dalis, kuri tiria kfino, drabuZiq, avalynes prieZiflr4,

buitines bei aplinkos s4lygas ir nustato nonnas bei taisykles, atitinkandias asmens amZiaus
anatomines-fiziologines savybes, padedandias i5saugoti sveikat4 ir sudaryti higieninio elgesio
lprodius.

4.2. Pedikulioze (uteletumas) - tai uZsikretimas utelemis. Pedikuliozes sukelejai: galvine utele,
parazituojanti Zmogaus galvos platrleuose, drabuZine utele, parazituojanti Zmogaus drabuZiuose.
Visq r05iq uteles maitinasi Zmogaus krauju, sudeda kiau5inius (glindas), kuriuos priklijuoja prie
plauko arti odos. Uteles ne5okineja, bet greitai ropoja.

4.3. NieZai - odos liga, kuriE sukelia smulkios nieZines erkes. UZsikredia Zmogus nuo
Zmogaus glaudaus kontakto metu bei naudodamasis sergandiojo asmeninemis kuno prieZitros
priemonemis. Ligai bUdingas intensyvus nieZejimas.
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5. Mokykloje mokiniq asmens higienos apZilros organizuojamos siekiant uZkirsti keli4
uZkrediamqjrl ligq (pedikuliozes, nieZq ar kt.) plitimui.

6. Mokiniq apii0ira del asmens higienos atliekama turint i5ankstinitevq sutikim4, leidZianti
atlikti vaiko apLiirq del jo asmens higienos, pedikuliozes ir nieZq. Mokiniq tevai (globejai,
rdpintojai), pasira5ydami Mokymosi sutarti, iSrei5kia savo sutikimq mokykloje vykdyti vaiko
asmens higienos ir Svaros patikrinim4

7. Mokykloje mokiniq asmens higienos apZiiiros atliekamos pagal epidemiologini poreik!.
8. Patikrinim4 atlieka visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZiur4

mokykloje.
9. PrieS kiekvien4 patikrinim4 mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodel tai



reikia daryti.
10. Patilainimas atliekamas mokyklos sveikatos kabinete, individualiai apZiurint kiekvien4

mokini. Atliekant patikrinim4 turi bUti laikomasi etikos principq.
11. Nustadius uZsikretimo utelemis atveji (radus glindq ar uteliq) ar itarus nieZus,

visuomends sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZinr4 mokykloje, telefonu informuoja
mokinio tevus (globejus, rupintojus).

12. Pokalbis su mokiniu ir jo tevais (globejais, rupintojais) turi bUti konfidencialus, siekiant
apsaugoti mokini nuo vieSo izoliavimo, paZeminimo ar kitq neigiamq pasekmig. Tevams
(globejams, rupintojams) suteikiama visa reikiama informacija apie uteliq ar nieZq naikinimo
biidus.

13. Mokini, kurio galvos plaukuose rasta uteliq, tdvams (globejams, rupintojams)
rekomenduojama tuojau pat pasiimti i5 mokyklos. Jei tevai neturi galimybes tuojau pat pasiimti
mokinio i5 mokyklos jis neturi biiti atskiriamas nuo kitq mokiniq ir gali likti mokykloje iki dienos
pabaigos.

14. Apie tai, kad mokykloje nustatytas uZsikretimo utelemis atvejis (rasta glindq ar uteliq) ar

itariami nieLai, informuojama mokyklos administracija ir bendruomene, nenurodant konkretaus
vaiko vardo ar pavardes.

15. Mokykloje nustadius uZsikretimo utelemis atveji (radus glindq ar uteliq) ar itarus nieZus,
visuomends sveikatos specialistas mokyklos el. pa5tu rekomenduoja visiems tevams patikrinti savo
vaikus del galimo uZsikretimo pedikulioze,nielais. Kartu nusiundia informacingmedLiag1.

16. Mokinys i mokykl1 gali sugriZti tik tada, kai yra visi5kai i5gydya pedikulioze, nieZai ar
kita uZkrediama liga. Kad mokinys yra sveikas, LodLiu patvirtina tevai (globejai, r[pintojai).

17. Mokykla gali pareikalauti i5 tevq ra5ti5ko patvirtinimo, kuriame tevai (globejai,
rdpintojai) nurodo, kokiomis priemonemis ir kada buvo pradetas gydymas nuo pedikuliozes.

18. Neigiamai ivertinus mokinio asmens higien4, t. y. pastebejus nesvarias ausis, panages,
rankas, drabuZius ar pajutus nemalonq kvap4, visuomen€s sveikatos specialistas individualiai
kalbasi su mokinio tevais (globejais, rupintojais) bei informuoja apie netinkam4 vaiko higien4.

19. UZfiksavus pedikuliozes ar nieZq atvejus mokykloje, visuomenes sveikatos specialistas
specialistas:

19.1. organizuoja profilaktinius mokiniq sveikatos tikrinimus del pedikuliozes ir ne1r4,
vadovaudamasis UZkrediamqjq ligq ir AIDS centro parengtomis metodinemis rekomendacijomis
(Zygutiene M. ,,Pedikuliozes profilaktika ir kontrol6". Metodinds rekomendacijos. Vilnius, 2015);

19.2. konsultuoja mokiniq tevus (globejus, r[pintojus), jei mokinys nesilaiko asmens
higienos.
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20. Informacijos ir duomenq apie mokinio sveikat4 konfidencialumas uZtikrinamas
vadovaujantis Informacijos apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms teikimo
tvarkos apra5u, patvirtintu 2001 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
isakymu Nr. 65 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkridio 21 d. isakymo
Nr. V-1328 redakcija).

21. Visuomenes sveikatos specialisto, vykdandio sveikatos prieZi0r4 mokykloje, funkcijq
igyvendinim4, pagal savo kompetencij4, kontroliuoja visuomenes sveikatos biuro direktorius ar jo
igaliotas asmuo.

22. Mokyklos direktorius uZtikrinti galimybg visuomenes sveikatos specialistui, vykdandiam
sveikatos prieZitir4 mokykloje, atlikti patikrinim4 sutartu laiku, sudarant s4lygas tikrinimE vykdyti
konfidencialiai.

23. Su Siuo ApraSu visi pedagogai supaZindinami pasira5ytinai.


