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PALANGOS PRADINĖS  MOKYKLOS VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, 

PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Palangos pradinėje mokykloje (toliau tekste – Mokykla) mokinių apžiūros dėl asmens 

higienos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773; Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680; Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. 

įsakymu Nr. 552. Vadovautasi ir šiuo dokumentu: Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos 

Ministro, Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto įsakymu. Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2005 m. gruodžio 

30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo’’ pakeitimo 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1428/V-1465 

Vilnius. 

2. Aprašas reglamentuoja mokinių apžiūros dėl asmens higienos organizavimo tvarką, 

mokyklos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiksmus vykdant pedikuliozės patikrą bei 

informavimo apie pedikuliozės profilaktiką ir įtariamus pedikuliozės atvejus tvarką. 

3. Profilaktinis mokinių tikrinimas dėl apsikrėtimo utėlėmis yra vykdomas 

vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“. 

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant projektą „Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje 

stiprinimas“  (VP1-4.3-VRM-02-V-05-009). Projekto vykdytojas – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centras. ISBN 978-609-454-176-6 © Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2015. 

 

II SKYRIUS 

APŽIŪROS DĖL VAIKŲ ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokyklos vadovas atsakingas už vaikų asmens higienos, pedikuliozės ar niežų 

profilaktikos organizavimą. 

4. Dėl vaikų pedikuliozės, niežų ar asmens higienos patikros informavimo vaikų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), organizuoja ir rūpinasi Mokykla.  

 

 

III  SKYRIUS 

PROFILAKTINĖ ,VAIKŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS, VYKDYMO TVARKA 

 

5. Patikrinimą rekomenduojama atlikti pagal epidemiologines reikmes. 

6. Privaloma imtis visų priemonių, kad ugdytinis būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 
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7. Patikrinimą atlieka Mokykloje esantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

jam esant įstaigoje (jo darbo valandomis). Esant būtinumui, jei tuo metu Mokykloje nėra visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistės, vaikui apžiūrą/patikrinimą atlieka grupių mokytojos ir/ar įstaigos 

vadovo paskirtas asmuo. 

8. Prieš kiekvieną patikrinimą vaikas informuojamas apie tai, kas bus daroma ir kodėl 

tai reikia daryti. 

9. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz., 

sveikatos kabinetas). 

10. Baigus patikrinimą ir įtarus pedikuliozę ar niežus, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas privalo informuoti vaikų grupės mokytoją ir tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu ir raštu. 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikti informaciją apie pedikuliozės profilaktiką. 

11. Vaikas į Mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar 

niežai.  

12. Kai kuriais atvejais Mokykla gali pareikalauti iš tėvų (globėjų, rūpintojų) 

patvirtinimo raštu, kuriame tėvai (globėjai, rūpintojai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo 

pradėtas gydymas nuo pedikuliozės ar niežų. 

13. Užfiksavus užkrečiamų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus Mokykloje, Mokyklos 

vadovas teisės aktų numatyta tvarka informuoja reikalingas institucijas, vykdomos tolimesnės 

prevencijos priemonės Mokykloje.  

14. Kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nereaguoja į VSPS, socialinio pedagogo ar 

klasės/grupės vadovo pranešimus dėl vaiko užkrečiamų ligų (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejus: 

14.1. organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis. 

14.2. socialinis pedagogas įteikia tėvams (globėjams, rūpintojams) raštišką perspėjimą, 

kad esant tolesnei vaiko nepriežiūrai ar užkrečiamai ligai (pedikuliozei ar niežams) pasikartojus 3 

kartus, bus kreipiamasi į seniūnijos socialinius darbuotojus ir/ar į Vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo ant antros įspėjimo kopijos, patvirtindami, jog gavo įspėjimą. Šią 

kopiją mokykla pasilieka sau. 

14.3. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) ir toliau nereaguoja į ugdymo įstaigos pranešimus 

apie vaiko užkrečiamų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus, mokyklos direktorius raštu kreipiasi į 

Vaiko teisių apsaugos tarnybą dėl netinkamos vaiko priežiūros.  

15. Baigus patikrinimą ir įtarus užkrečiamą ligą (pedikuliozę, niežus ar kt.), VSPS 

privalo informuoti mokyklos administraciją bei klasės/grupės vadovą, apie tai, kad ugdymo įstaigoje 

yra nustatytas(-ti) užkrečiamosios ligos (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejis(-jai). VSPS privalo 

pranešti (pranešimu elektroniniame dienyne) klasės/grupės tėvams apie nustatytą užkrečiamosios 

ligos (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejį.  

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Mokykloje esantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už vaikų 

asmens higienos, pedikuliozės ir niežų prevencijos bei patikrų vykdymą. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Mokyklos bendruomenę (pedagogus, 

vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)).  

17. Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Mokyklos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo. 

18. Mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo supažindina su šiuo Aprašu visą 

Mokyklos  bendruomenę. 

 

 

_____________ 
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