
                                                                           

                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                                  Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro 

                                                                                                  direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. 

                                                                                                  įsakymu Nr. V-135 

 

ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO  

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro (toliau – centras) Vaikų apžiūros dėl asmens 

higienos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarką 

centre. 

           2. Aprašas parengtas vadovaujantis: 

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

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “, patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93; 

          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); 

          2.3. Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės centro Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinikos metodinėmis 

rekomendacijomis „Niežų epidemiologija, klinika, profilaktika“ ir „Pedikuliozės epidemiologinė 

priežiūra ir kontrolė“. 

 

II SKYRIUS 

 VAIKŲ APŽIŪRA DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ 

 

           3. Į Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo sutartis įtraukiamas punktas, kuriame numatoma, 

kad teisėti vaiko atstovai leidžia, esant būtinumui, organizuoti vaiko apžiūras dėl asmens higienos. 

           4. Centre įgyvendinamas pedikuliozės / niežų išplitimo profilaktikos veiksmų planas            

(1 priedas). 

           5. Visuomenės sveikatos specialistas (toliau – Specialistas) profilaktinį vaikų tikrinimą dėl 

pedikuliozės ir asmens higienos organizuoja pagal epidemiologines reikmes. Tikrinimo rezultatai 

aptariami su mokytojais ir su teisėtais vaiko atstovais. 

           6. Mokytojai kasmet su teisėtais vaiko atstovais aptaria, kaip elgiamasi esant pedikuliozės ar 

niežų atvejams grupėje. 

           7. Mokytojai ar kiti darbuotojai, įtarę, kad vaikas gali turėti utėlių / niežų, nedelsiant 

informuoja  Specialistą, kuris atlieka patikrinimą. Patikrinimą atliekantis Specialistas turi elgtis 

korektiškai, vaikas neturi jaustis kaltas dėl įvykio. 

            8. Vaikas, kuriam rasta utėlių / niežų, neturi būti tuojau pat atskirtas nuo kitų vaikų, jis 

grupėje lieka, kol tėvai ar teisėti vaiko atstovai (kurie informuojami nedelsiant ), gali jį pasiimti       

(2 priedas). 

             9. Grupės, kurioje buvo nustatytas pedikuliozės / niežų atvejis, tėvams išdalinami laiškai, 

kuriais rekomenduojama patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis / niežais bei 

suteikiama informacija apie pedikuliozės / niežų profilaktiką (3 priedas). 

             10. Vaikas į centrą sugrįžta, kai utėlės išnaikinamos, t. y. nerandama nei utėlių, nei glindų.  

 11. Esant niežų susirgimui, vaikas į centrą gali sugrįžti po pravesto gydymo, visiškai 

pasveikęs. 

             13. Pokalbiai su vaikais ir  tėvais turi būti korektiški, konfidencialūs. 
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             14. Už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi mokytojai ir jų padėjėjai turi užtikrinti, kad 

vaikai nesidalintų asmeninėmis šukomis, plaukų šepečiais, kitais galvos priežiūros reikmenimis, 

asmeniniais galvos apdangalais ir/ar drabužiais. Vaikų asmens higienos reikmenys laikomi vaikų 

rūbų spintelėse arba prausykloje tam skirtoje vietoje. 
 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            15. Su aprašu supažindinami Centro darbuotojai ir teisėti vaiko atstovai. 

              

______________________________ 

 



         Šiaulių Petro Avižonio ugdymo 

         centro vaikų apžiūros dėl asmens 

         higienos tvarkos aprašo 

         1 priedas 

 

ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO 

 

PEDIKULIOZĖS / NIEŽŲ IŠPLITIMO PROFILAKTIKOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

Pastebėjus pedikuliozės / niežų atvejį, darbuotojai nedelsiant informuoja administraciją ir visuomenės sveikatos specialistą 

 

Korektiškai 

informuojami 

vaiko tėvai, 

pateikiama 

rekomendacija 

gydymui, 

įteikiamas laiškas. 

(2 priedas). 

Atsakingas – 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas. 

Patikrinamos 

grupės vaikų galvos 

/ kūno oda (būtinas 

tėvų sutikimas). 

Atsakingas – 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas. 

Atliekama rūbų 

spintelių, plaukų 

priežiūros 

priemonių, žaidimų 

kampelių 

dezinfekcija, 

pakeičiami 

rankšluosčiai, 

patalynė.  

Atsakingos – 

grupių auklėtojų 

padėjėjos. 

Grupės vaikų tėvai 

supažindinami su 

pedikuliozės / niežų 

profilaktikos 

atmintine, įteikiami 

laiškai (3 priedas). 

Atsakingas – 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas. 

Grupės skelbimų 

lentoje skelbiama 

vaizdinė medžiaga 

pedikuliozės / niežų 

profilaktikos 

tematika. 

Atsakingas – 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas. 

Tikrinamos vaikų 

galvos / kūno oda 

kas 3-4 dienos, 

utėlių / niežų 

neradus, 

pakartotinai tikrinti 

po savaitės. 

Atsakingas – 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

mokytojai. 

Vaikas į kolektyvą 

sugrįžta visiškai 

išnaikinus glindas ir 

utėles / niežus, 

tėvams pateikus 

raštišką patvirtinimą 

apie naudotas 

gydymo priemones. 

Atsakingi - vaikų 

tėvai.  

Kontrolę vykdo 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas. 

 

____________________________ 
 


