PATVIRTINTA
Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V1-156
DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLOS
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos (toliau – 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 21:2011
„Mokykla: vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.
V-773.
2. Aprašas reglamentuoja mokyklos darbuotojų veiksmus vykdant mokykloje mokinių
apžiūrą dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų.
II. MOKINIŲ ASMENS HIGIENOS REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS
3. Siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui Mokykloje
organizuojamos mokinių asmens higienos apžiūros.
4. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), sudarydami su mokykla mokymo sutartį, pasirašo
sutikimą/nesutikimą, kad mokinys dalyvautų sveikatos priežiūros specialisto organizuojamuose
mokinių asmens higienos apžiūrose. Jei mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nesutinka, jie privalo
patikrinti mokinį pas šeimos gydytoją ir atnešti pažymą dėl tokios patikros rezultatų.
5. Mokytojams ar kitiems darbuotojams pastebėjus ūmių užkrečiamųjų ligų požymius
(vaikas karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosti) ar įtarus mokiniui pedikuliozę
ar niežus, informuojamas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar tą dieną budintis mokyklos
vadovas, pranešama tėvams (globėjams, rūpintojams), ir teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas
asmuo turi pasiimti mokinį iš Mokyklos.
6. Apžiūros metu radus pas mokinį utėlių ar glindų:
6.1. mokinys neatskiriamas nuo kitų mokinių ir gali likti mokykloje iki dienos pabaigos;
6.2. telefonu ar tiesiogiai pranešama tėvams (globėjams, rūpintojams) ir teisėtas vaiko
atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo turi pasiimti mokinį iš Mokyklos.
7. Mokinys į Mokyklą vėl gali eiti tik tada, kai utėlės ar glindos išnaikintos.
8. Mokykla gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai (globėjai,
rūpintojai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėta naikinti utėles.
9.Vadovaujantis Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl Asmens sveikatos
paslapties kriterijų patvirtinimo“, mokyklos darbuotojai turi užtikrinti informacijos apie asmens
sveikatą konfidencialumą, kad užsikrėtęs utėlėmis mokinys būtų apsaugotas nuo viešo atskyrimo,
pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.
10. Jeigu grupėje ar klasėje nustatomas infekcijos židinys, taikomos profilaktinės
priemonės, kurias nurodo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Alytaus departamento Druskininkų skyriaus specialistai.
11. Direktoriau pavaduotojas ūkio reikalams kontroliuoja, kad grupėse/klasėse būtų
tinkamai valomi paviršiai, nuolat plaunami žaislai.
III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius.
________________________________

