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MOKINIU APZIUROS DEL ASMENS HIGIENOS TVARKA
KALVARIJOS GIMNAZIJOJE

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq apZir.rros del asmens higienos tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. V-1035iISAK-2680 ,,Del Sveikatos prieZiuros
mokykloje tvarkos apraSo patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isakymo Nr. V-9661Y-672
redakcija).

l.2.Ullsediamqjq ligq ir AIDS centro 2015 m. parengtomis metodinemis
rekomendacijomis,,Pedikuliozes profilaktika ir kontrold".

II SKYRIUS
MOKINIU APZIURA DEL ASMENS HIGIENOS

2. Tevai/globejai, pasira5ydami dvi5alg ugdymo sutarti su gimnazija, patvirtina sutikim4
del vaiko asmens higienos apZi[ros gimnazijoje.

3. Mokiniq apLtura del asmens higienos atliekama po vasaros atostogq ir pagal
epidemiologines reikmes.

4. ApLinr4 atlieka visuomenes sveikatos prieZifros specialistas (toliau VSPS), dirbantis
gimnazijoje.

5. VSPS informuoja gimnazijos administracrjq apie planuojamas profilaktines mokiniq
apZiuras del asmens higienos gimnazijoje.

6. Prie5 kiekvien4 apZiDr4 mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodel tai
reikia daryti.

7. ApLinra atliekama gimnazijos sveikatos kabinete (l0l kab,)
8. Jei apZitros metu pas mokinj randama uteliq, jo tevus ar globejus VSPS telefonu ir ra5tu

informuoj a t4 padiq dien4.
9. Mokinys, kuriam rasta uteliq ar glindq, neturi buti tuoj pat atskirtas nuo kitq mokiniq,

jis gali likti gimnazijoje iki dienos pabaigos.
10. Mokinys, kuriam rasta uteliq ar glindq, i gimnazrlq gali gr1lti tik tada, kai uteles

i5naikinamos (t.y. nerandama nei uteliq, nei glindq).
1 1. Uteles naikinamos tevq/globejq arba kitq Seimos nariq pastangomis.
12. Mokinys po gydymo gimnazijos sveikatos kabinete (101 kab.) patikrinamas del

priemoniq taikymo kokybes.
13. Jei po gydymo randama glindq af uteliq, VSPS informuoja tevus/globejus ir

rekomenduoj a pakartotiniam gydymui.
14. Jeigu tevai/globejai nereaguoja i VSPS prane5imus, apie tai informuojamas gimnazijos

socialinis pedagogas.
15. Apibendrinti (nenurodant pavardZiq) apZiDry duomenys vien4 kart4 metuose

susipaZinimui pasira5ytinai pateikiami gimnazijos vadovui ar jo paskirtam asmeniui ir perduodami

Marijampoles savivaldybes visuomends sveikatos biuro vaikq ir jaunimo specialistui.



III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Gimnazijos pedagogai, i5 gimnazijos bendruomenes nariq gavg informacij4 apie
uteletumo atveji, apie tai informuoja gimnazijos visuomenes sveikatos prieZifiros specialist4.

I7. Informacija apie vaikus, uZsikretusius utelemis, turi btti disponuojama tiek, kiek
reikalinga vaiko teisei b[ti sveikam uZtikrinti, tadiau nepaleid1iant vaiko teises iprivatq gyvenim4,
asmens neliediamybg, todel 5i informacija gali bfti teikiama tiktietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.


