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TVARI(OS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos (toliau mokykla) pirmosios pagalbos
organizavimo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) reglamentuoja pirmosios pagalbos teikimo
organizavim4, mokyklos darbuotojq veiksmus organizuoj ant pirmqj E pagalb4.

2. ApraSas parengtas vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 6 straipsnio nuostatomis,
2.2. Visuomends sveikatos prieZiuros organizavimo mokykloje tvarkos aprasu,

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
2 I d. isakym o Y -966N -672 redakcija),

2.3. Visuomends sveikatos specialisto, vykdandio sveikatos priehiurq mokykloje,
kvalifikaciniq reikalavimq apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2007 m. rugpjrldio I d. isakymu Nr. V-630 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. gruodZio 20 d. isakymo Nr. V-1473 redakcija),

2.4. Lietuvos higienos nornos HN 2l:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais", patvirtintais Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjldio 10 d. isakymu Nr. V-773 (Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. isakymo Nr. v-284 redakcija).

II SKYRIUS
BENDRIEJI PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

3. Pirmoji pagalba - tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios
pagalbos teikimo priemones ar kitokias priemones bei medZiagas, siekiant i5saugoti
nukentejusiojo gyvybg ar sustabdyti sveikatai Zalingus veiksmus.
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4. fvykus nelaimingam atsitikimui mokykloje pagalbateikiama pagal nustdtyt4 algoritm4:
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5. fvykus mokyklos patalpose ar teritorijoje nelaimingam atsitikimui, kilus gresmei del

gyvybes arba esant tmiai pavojingai sveikatos bfiklei, pirmAiq pagalb4 mokiniui, mokyklos

darbuotojui ar kitam asmeniui, teikia pedagoginis darbuotojas, esantis tuo metu ardiausiai

nukentejusiojo: (pamokos, bflrelio, papamokines veiklos metu - mokytojas, pertraukos metu -
budintis mokytoj as, pagalbos mokiniui specialistas).

6. Prie5 pradedant teikti pirmq1pagalbq, uZtikrinamas situacijos saugumas.

7. Jei tuo metu mokykloje yra visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos

prieZi[rE mokykloje (toliau - visuomenes sveikatos specialistas), jis informuojamas apie ivyki ir
su pirmosios pagalbos rinkiniu atvykgs i ivykio viet4, perima pirmosios pagalbos teikim4 ir (ar)

organizavim4.

8. fvertinus nukentejusiojo bdklg, jeigu reikalinga, pagalb4 teikiantis arba Salia jo
esantis asmuo kviedia greit4jq medicinos pagalb4.

9. Atvejai, kai bfitina skambinti skubios pagalbos telefonu l12:
9.1. i5kilus gresmei gyvybei, sveikatai;

9.2. itarus, kad Zmogus bando nusiZudyti;

9.3. aptikus sprogmeni;

9.4. smurto atveju;

9.5. kai kesinamasi pagrobti, sugadinti ar sunaikinti turt4;

9.6. ivykus eismo ivykiui;
9.7. gaisro atveju.
'10. Nelaimingo atsitikimo metu nukentejgs mokinys ar kitas asmuo vienas

nepaliekamas.

11. Mokinio tevus (globejus, rupintojus) apie ivyki telefonu informuoja visuomenes

sveikatos prieZiuros specialistas (am esant mokykloje) arba klases vadovas, arba socialinis
pedagogas.

12. Mokyklos administracij4 informuoja pagalb4 teikiantis asmuo arba klases vadovas

arba kitas Salia esantis darbuotojas.

13. Jeigu iki greitosios pagalbos atvykimo nepavyksta susisiekti su mokinio tevais

(globejais, r[pintojais), direktoriaus paskirtas mokyklos atstovas (pagalbos specialistas, klases

vadovas ar kt.) palydi mokini i svgikatos prieZilros istaig4 ir privalo likti, kol atvyks teiseti

mokinio atstovai. Nepavykus susisiekti su mokinio tevais (globejais, rupintojais), mokyklos

administracija informuoja Vaiko teisiq apsaugos tamyb4 apie susidariusi4 situacij4.

14. Pirmosios pagalbos rinkiniai mokykloje yra visuomenes sveikatos prieZiuros

specialisto kabinete ir sporto saleje.

15. UZ pirmosios pagalbos rinkinio prieZi[r4 ir jos papildym4 atsakingas direktoriaus
pavaduotojas flkio reikalams.

16. Mokiniq nelaimingi atsitikimai registruojami, tiriami ir apskaitomi vadovaujantis

Moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. isakymu Nr. 113.

17. SuZalojimq atvejai, kuriq neapima Mokiniq nelaimingq atsitikimq tyrimo,
registravimo ir apskaitos nuostatai, registruojami ,,Mokiniq nelaimingq atsitikimq registravimo

Lrurnaleoo (I priedas).

III il SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Visi mokyklos pedagoginiai darbuotojai privalo btti i5klausg pirmosios pagalbos

teikimo mokymus bei tureti tai patvirtinarftipaiymejim4



19. Direktoriaus pavaduotojas tkio reikalams privalo reguliariai patikrinti pedagogq

pirmos pagalbos mokymo kursq paZymejimq galiojimo laik4 ir organizuoti jq mokymus
atsiradus poreikiui.

20. Direktoriaus pavaduotojas flkio reikalams ir visi pedagoginiai darbuotojai su Siuo

Apra5u supaZindinami pasira5ytinai.

2 I . ApraSas skelbiamas mokyklos internetinej e svetainej e.

22. Visuomenes sveikatos prieZitiros specialisto funkcijq igyvendinim4 pagal savo

kompetencijq kontroliuoja visuomenes sveikatos biuro direktorius ar jo igaliotas asmuo.

23. Apra5o vykdymo kontrolg vykdo mokyklos direktorius.
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