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KAUNO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS 
DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS 

 

                                                             I.  BENDROJI DALIS 

 

1. Aprašas reglamentuoja progimnazijos darbuotojų veiksmus atliekant mokinių apžiūrą bei 

konsultavimą dėl asmens higienos. 

2. Aprašą įgyvendina progimnazijos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 

          3.   Aprašas parengtas vadovaujantis: 

    3.1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu 

(1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1553); 

                           3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2021 04 10); 

                3.3. Pedikuliozės profilaktikos ir kontrolės metodinėmis rekomendacijomis (ULAC, 2015).               

               4.   Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

               4.1. Mokinys – asmuo, kuris mokosi Kauno Senamiesčio progimnazijoje.            

               4.2. Progimnazijos  darbuotojas – progimnazijoje dirbantys pedagogai, administracijos bei 

kiti darbuotojai.  

               4.3.Visuomenės sveikatos specialistas – savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą progimnazijoje. 

              4.4. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą (kaip tai nustatyta 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme), t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – 

įtėviai, nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė 

vaiko teisių apsaugos institucija.  

 

               II.  APŽIŪROS DĖL  VAIKŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS 

 

                1. Progimnazijoje mokinių asmens higienos apžiūros organizuojamos siekiant 

užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų ( pedikuliozės, niežų ar kt.) plitimui. 

                2. Sutikimą progimnazijoje vykdyti mokinių asmens higienos patikrinimo procedūrą, 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) išreiškia pasirašydami mokymosi sutartį. 

                3. Progimnazijoje netoleruotina: 

                3.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) atsisakymas  gydyti pedikuliozę; 

                3.2. socialiai negatyvus mokinio elgesys progimnazijoje, didinantis apsikrėtimo utėlėmis 

riziką; 

                3.3. Visuomenės sveikatos specialisto ir progimnazijos administracijos reikalavimų, 

kuriais siekiama užkirsti kelią pedikuliozės plitimo rizikai, nesilaikymas. 

 

 



  

 III. PROFILAKTINĖS MOKINIŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA 

 

    4. Patikrinimą rekomenduojama atlikti  pagal visuomenės sveikatos specialisto veiklos planą 

ir/ar epidemiologines reikmes 

         5. Privaloma imtis visų priemonių, kad mokiniui įtarus pedikuliozę, niežus ar kt. 

užkrečiamą ligą, jis būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų 

pasekmių. 

         6. Patikrinimą atlieka  visuomenės sveikatos specialistas specialistas, vykdantis visuomenės 

sveikatos priežiūrą progimnazijoje. 

         7. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai 

reikia daryti. 

         8. Patikrinimas yra atliekamas  progimnazijos sveikatos kabinete. 

         9. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė ar kita užkrečiama liga, turi būti tuoj pat atskirtas 

nuo kitų vaikų, visuomenės sveikatos specialistas  informuoja mokinio tėvus,  klasės vadovą.  

         10. Mokinys į progimnaziją gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar kita 

užkrečiama liga. 

         11. Progimnazija gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai (globėjai, 

rūpintojai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas gydymas nuo pedikuliozės. 

         12. Užfiksavus pedikuliozės ar niežų atvejus progimnazijoje, VS specialistas privalo:    

         9.1. siųsti nustatytos formos pranešimą apie susirgimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos 

centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir registruoti ligos atvejus 

Užkrečiamų ligų žurnale, nustačius (įtarus) asmenį, sergantį užkrečiamąja liga, nurodyta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl 

privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ 1 priede; 

          

                                     IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

        1.  Progimnazijos  vadovas supažindina darbuotojus su šiuo Aprašu.  

        2.  Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis 

Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2001 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 65. 

        3. Šiame Apraše įvardinti informavimo veiksmai nepažeidžia Mokinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. V-105.    

        4.  Aprašo vykdymo kontrolę vykdo progimnazijos direktorius. 


