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ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UDYMO CENTRO  

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR DARBUOTOJŲ  

VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro (toliau – Centras) Pirmosios pagalbos organizavimo ir 

darbuotojų veiksmų vaikui susirgus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirmosios pagalbos 

organizavimo ir  darbuotojų veiksmų, įvykus traumai ar vaikui susirgus, tvarką Centre. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis: 

2.1. Higienos norma HN-75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “; 

2.2. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

liepos 21 d. įsakymo Nr.V-966/V-672 redakcija). 

 

II SKYRIUS 

 PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokytojai ir mokytojų / auklėtojų padėjėjai  turi būti  išklausę pirmosios pagalbos teikimo 

kursus.  

4. Visi kiti darbuotojai periodiškai supažindinami su Pirmosios medicininės pagalbos teikimo 

instrukcija, kurią tvirtina Centro direktorius. 

5. Kiekvienoje  grupėje turi būti: 

5.1. termometras vaikų temperatūrai pamatuoti, pirmosios pagalbos rinkinys; 

5.2. surašyti tarnybų telefonai, į kurias reikia kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai 

situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų. 

            6. Vaikui patyrus traumą, pirmąją pagalbą suteikia visuomenės sveikatos specialistas, o jo      

nesant – už vaiko ugdymą ir priežiūrą atsakingas mokytojas ar mokytojo / auklėtojo padėjėjas. 

Informuojami tėvai ir Centro direktorius. Jei reikia – kviečiama greitoji medicinos pagalba.  

            7. Visuomenės sveikatos specialistas įvykį užregistruoja „Ambulatorinių ligų“ registracijos 

knygoje. 

8. Jei iškvietus greitąją medicinos pagalbą nukentėjusio vaiko tėvai (globėjai, įtėviai) 

nepasiekiami, visuomenės sveikatos specialistas arba, jo nesant, už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas 

mokytojas lydi nukentėjusį vaiką į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks 

vaiko tėvai (globėjai, įtėviai). 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS CENTRE 

 

           9. Vaikui susirgus įstaigoje: 

           9.1. už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas darbuotojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę 

informuoja teisėtą vaiko atstovą bei visuomenės sveikatos  specialistą; 
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           9.2. visuomenės sveikatos specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės 

veikloje; 

           9.3. nesant visuomenės sveikatos specialisto, vaikas paguldomas ramioje vietoje ir stebimas iki 

atvyks teisėtas vaiko atstovas; 

           9.4. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas, 

kol atvyks teisėtas vaiko atstovas; 

           9.5. esant būtinumui, visuomenės sveikatos specialistas, o jo nesant, už vaikų ugdymą ir priežiūrą 

atsakingas darbuotojas  kviečia greitąją medicinos pagalbą; 

           9.6. susirgimas registruojamas „Vaikų susirgimų registracijos žurnale“, nelaimingas atsitikimas 

registruojamas pagal Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registracijos ir apskaitos nuostatus. 

           10. Dvišalėje sutartyje yra numatyta, kada teisėti vaiko atstovai turi pasiimti vaiką iš įstaigos: 

           10.1. jeigu vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 

viduriuoja, vemia, ūmiai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų; 

           10.2. jeigu vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 

           10.3. jeigu vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų  kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali 

suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

           10.4. jeigu  vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Su Aprašu  supažindinami už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi darbuotojai (mokytojai, 

auklėtojų ir mokytojų padėjėjai), tėvai. 

12. Aprašas skelbiamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ ir internetinėje svetainėje 

www.pauc.lt 

___________________ 

 


