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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“  

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR 

TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ 

AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įstaigos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko 

atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų veiksmus 

vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje bei teisėtų vaiko atstovų informavimą apie vaiko Įstaigoje 

patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą.  

2. Įstaigos darbuotojų veiksmai vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje organizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 

V-450 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, 

pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2022-03-11 d.), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 

d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos 

nuostatų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-

69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo 

programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo 

programos patvirtinimo“, 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 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija) „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

75:2016 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2022-04-20), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. 

įsakymu Nr. V-450 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio 

aprašo, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“   (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2022-03-11). 

3. Įstaiga atsakinga už pirmosios pagalbos teikimo organizavimą, Įstaigoje susirgusiam ar 

traumą patyrusiam vaikui, įskaitant teisėtų vaiko atstovų informavimą apie jo patirtą traumą ar ūmų 

sveikatos sutrikimą bei tinkamų sąlygų vaikui laukti į Įstaigą atvykstančių teisėtų vaiko atstovų 

parūpinimą.  

4. Sveikatos priežiūrai Įstaigoje vykdyti yra įrengtas sveikatos kabinetas prieinamas visiems 

vaikams ir kitiems Įstaigos bendruomenės nariams bei užtikrinantis paslaugų teikimo 

konfidencialumą.  

5. Vaikui susirgus ar patyrus traumą pirminę reikalingą ir/arba pirmąją pagalbą teikia 

Įstaigos darbuotojai ir/arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas jo darbo Įstaigoje metu.  



6. Visi Įstaigos pedagoginiai darbuotojai, mokytojų (auklėtojų) padėjėjai, privalo būti 

išklausę privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus, turėti tai patvirtinantį pažymėjimą. Kursų 

metu įgytos žinios periodiškai atnaujinamos kas penkerius metus.  

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR 

TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ 

AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ ORGANIZAVIMAS 

 

7. Įstaigoje vaikus kiekvieną rytą apžiūri ir vėliau jų buvimo Įstaigoje metu stebi grupės 

mokytojas. 

8. Vaikui susirgus Įstaigoje:  

8.1. Grupės mokytojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę informuoja teisėtus vaiko 

atstovus bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistą (jam esant Įstaigoje jo darbo valandomis); 

8.2.  Grupės mokytojas, Įstaigos vadovas ar visuomenės sveikatos specialistas jam esant 

Įstaigoje įvertina ar vaikas gali laukti teisėtų vaiko atstovų grupėje arba sveikatos kabinete; 

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

stebimas iki kol atvyks teisėtas vaiko atstovas; 

8.4.  įvykus nelaimingam atsitikimui (traumos atveju) ar esant sunkiai sveikatos būklei 

skubiai kviečiamas visuomenės sveikatos specialistas (jam esant Įstaigoje jo darbo valandomis);  

8.5. esant būtinumui, grupės mokytojas ar visuomenės specialistas nedelsiant kviečia 

greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 ir teikia pirmąją pagalbą. 

9. Nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialistui Įstaigoje, įvykus nelaimingam 

atsitikimui, traumai ir (ar) įtarus, kad vaikas galėjo būti užsikrėtęs užkrečiamąja liga, situaciją įvertina 

grupės mokytojas. Apie situaciją informuoja teisėtus vaiko atstovus, Įstaigos vadovą ir stebi vaiką, 

kol atvyks teisėti vaiko atstovai ar greitoji medicinos pagalba. 

10. Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupėse atliekamas 

valymas ir dezinfekavimas pagal higienos reikalavimus. 

11. Vaiką pasiimti iš Įstaigos teisėtiems mokinio atstovams būtina: 

11.1. kai vaikui įtariami/nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies, neaiškios kilmės odos bėrimų, 

įvairių traumų atvejais, pakilus kraujo spaudimui, padažnėjus pulsui), apžiūrų metu randama utėlių, 

niežų požymių; 

11.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 

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

suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

11.4. vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

12. Užfiksavus užkrečiamų ligų (vėjaraupiai, tymai, skarlatina ir kt.) atvejus, visuomenės 

sveikatos specialistas jei tuo metu yra Įstaigoje (jo darbo valandomis) vykdo prevenciją, pateikia 

teisėtiems vaikų atstovams, mokytojams informaciją apie tų ligų profilaktikos priemones. Jei 

Įstaigoje nėra visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, informaciją teisėtiems vaikų atstovams 

pateikia grupės mokytojas. Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo susisiekia su visuomenės sveikatos 

specialistu dėl tolimesnių veiksmų. 

13. Nustačius užkrečiamųjų ligų (vėjaraupių, tymų, skarlatinos ir kt.) atvejus Įstaigoje, 

visuomenės sveikatos specialistas privalo: 

13.1. informuoti teisėtus vaiko atstovus; 

13.2. kontroliuoti, kad tinkamai būtų valomi grupėse esantys paviršiai (ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose nuolatos plaunami žaislai, sistemingai keičiama patalynė patalynė). 

13.3. visuomenės sveikatos specialistas (jam esant Įstaigoje) visus vaikų apsilankymus dėl 

traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo registruoja Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

vidaus nustatyta tvarka. 

 



III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir grupės mokytojas yra atsakingi už 

veiksmų, vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje, ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie 

Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą, organizavimą ir vykdymą. Nesant visuomenės 

sveikatos specialisto Įstaigoje, už veiksmų organizavimą ir vykdymą atsakingas yra Įstaigos vadovo 

įgaliotas asmuo ir grupės mokytojas. 

15. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Įstaigos vadovas. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


