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DARBUOTOJU VEIKSMU VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUM,T ISTAIGOJE IR
TEISETV VAIKO ATSTOVU INFORMAVIMO APIE ISTAIGOJE PATIRT.d TRAUM.{

AR SVEIKATOS SUTRIKDYMA TVARKA

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Kai5iadoriq r. Ziehmariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras", Ziehmarir4 skyriaus
,,Varpelis", Pakertq skyriaus ,,Aitvaras" (toliau bendrai vadinama - fstaiga) darbuotojq veiksmq
vaikui susirgus ar patyrus traum4 [staigoje ir teisetq vaiko atstovq informavimo apie [staigoje patirtq
traumQ ar iimq sveikatos sutrikdym4 tvarkos apra5as (toliau - Apra3as) parengtas vadovaujantis:

1.1. Lietuvos higienos norna 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;

1.2. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. isakymu Nr. V-284;

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Del visuomenes sveikatos
prieZitiros organizavimo mokykloje tvarkos apra5o patvirtinimo (suvestine redakcija nuo 2021-04-
l0);

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos I 1 d. lsakymu Nr. V-
450 ,,Del asmens sveikatos prieZiiiros istaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apra5o,
pirmosios pagalbos rinkinio apra5o ir asmens sveikatos prieZitiros ir farmacijos specialistq
kompetencijos teikiant pirmaj+ medicinos pagalbq, apraSo patvirtinimo" (suvestine redakcija nuo
2022-03-11).

2. Tvarka reglamentuoja darbuotojq veiksmus vaikui susirgus ar patyrus traum4 fstaigoje ir
teisetq vaiko atstovq informavim4 apie fstaigoje patirt4 traumq ar timq sveikatos sutrikdym4.

II. DARBUOTOJU VEIKSMU VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA
ISTAIGOJE IR TEISETU VAIKO ATSTOYU INFORMAVIMO APIE

ISTAIGOJE PATIRTA TRAUM.d AR UMU SYEIKATOS SUTRIKDYM,T
ORGANIZAVIMAS

3. Vaikui susirgus [staigoje:
3. 1 . Klases/grupes mokytojas/ dalyko mokytojas, mokytojo padejejas nedelsdamas apie vaiko

sveikatos buklg informuoja vaiko tevus (globejus, rtipintojus) bei [staigoje esant! visuomenes
sveikatos prieZiiiros specialist4 (toliau - Sveikatos specialistas);

3.2. Sveikatos specialistas, jam nesant klases/grupes mokytojas/ dalyko mokytojas, mokytojo
padejejas ivertina, kur vaikas turi laukti tevq (globejq, rupintojq): budamas klaseje/grupeje ar
Sveikatos specialisto kabinete;



1.!

3.3. Jei kyla itarimq, kad vaikas serga uLkre(,iamq1a liga,jis atskiriamas nuo kitq vaikq ir
stebimas iki kol atvyks teisetas vaiko atstovas;

3.4. ivykus nelaimingam atsitikimui (traumos atveju) skubiai kviediarnas Sveikatos
specialistas, jam nesant fstaigoje, ardiausiai esantis klases/grupes mokytojas/ dalyko mokytojas,
mokytojo padejejas;

3.5. esant butinybei, teikiantis pagalbq ]staigos klases/grupes mokytojas ar Sveikatos
specialistas nedelsiant kviedia greitqjq rnedicinos pagalbq telefonu 1 12 ir teikia pinnqj4 pagalbq.

4' Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju bei karantino metu kabinetuose atliekamas
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos normq reikalavimus.

5. Vaikq pasiimti i5 fstaigos b[tina:
5.1. kai vaikui nustatomi iimiq uZkrediamqjq ligq poZymiai (karSdiuoja, skundZiasi skausmu,

viduriuoja, vemia, [miai kosi, yra pDlingq i5skyrq i5 nosies, atsiradus neaiskios kilmes berimui,
pakilus klno temperat[rai, padaZnejus pulsui, jvairiq traumq atvejais), apZilrq metu randama uteliq
ar glindq, pastebirni nieZq poZymiai;

5.2. vaiko liga riboja jo dalyvavim4 grupes veikloje;
5.3. vaiko biikle reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir demesio, negu jie gali

suteikti, nepaZeisdami kitq vaikq interestl;

5.4. vaiko liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq sveikatai.
6' Nustadius uZkrediam{Ll ligq (vejaraupiq, tymq, skarlatinos ir kt.) atvejus lstaigoje,

Sveikatos specialistas arba jarn nesant, klases/grupes rnokytojas privalo:
6. 1. nedelsiant informuoti tevus (globejus, rtipintojus);
6.2. registruoti ligos atvejus UZkrediamqjq ligll Zurnale (saugomas Sveikatos specialisto

kabinete);

6.3. kontroliuoti, kad tinkamai bfitq valomi kabinetuose/grupese esantys pavirsiai
(ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo grupese nuolatos plaunami Zaislai, sistemingai keidiama
patalyne, rankSluosdiai),

7. Sveikatos specialistas visus vaikq apsilankymus del traumos, nelaimingo atsitikimo,
negalavimo registruoja pagal KaiSiadoriq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro nustatyt4
vidaus tvarkq.

UI. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

8. Istaigos Sveikatos specialistas ir klases/grupes rnokytojas/ dalyko mokytojas, mokytojo
padejejas yra atsakingi uZ veiksmq vaikui susirgus ar patyrus traum4 fstaigoje bei tevq (globejq,
r[pintojq) informavimo apie fstaigoje patirl4 traum4 ar umq sveikatos sutrikdym4 organizavirn4 ir
vykdym4.

9. Sioje Tvarkoje lvardinti informavimo veiksmai nepaLeidhia Asmens duomenq tvarkymo
fstaigos taisykliq.

10. Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo fstaigos Direktorius.


