
 
 

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS (PEDIKULIOZĖS, NIEŽŲ)  

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. V1-64 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-l035/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) patvirtinto „Visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo“ 16 punktu, 

t v i r t i n u  mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų) tvarkos aprašą 

(pridedama, 2 lapai). 

 

Direktorė      Laima Vaitonienė  
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      PATVIRTINTA 

 Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės 

 mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. 

 įsakymu Nr. V1-64 

 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS (PEDIKULIOZĖS, NIEŽŲ)  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos 

(pedikuliozės, niežų) tvarkos 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 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-l035/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) patvirtintu „Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

mokykloje tvarkos aprašu“. 

2. Tvarka reglamentuoja mokyklos mokinių apžiūrą dėl asmens higienos (pedikuliozės, 

niežų). 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ APŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokyklos vadovai atsakingi už mokinių asmens higienos (pedikuliozės, niežų 

profilaktikos) organizavimą. 

4. Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai), pasirašydami mokymosi sutartį, duoda sutikimą, 

esant reikalui, mokykloje vykdyti mokinių asmens higienos (pedikuliozės, niežų profilaktikos) 

patikrinimo procedūrą. 

 

III SKYRIUS 

PROFILAKTINĖS MOKINIŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA 

 

5. Patikrinimas atliekamas įtarus, jog yra apsikrėtusių mokinių, ar gavus pranešimą iš 

bendruomenės narių, kad yra/gali būti apsikrėtusių mokinių. 

6. Patikrinimą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje. 

7. Apie patikrinimą informuojami mokiniai. 

8. Patikrinimas atliekamas sveikatos kabinete (ar kitoje patalpoje, kur yra vandens ir muilo), 

numatant priemones, kad mokinys būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų 

neigiamų pasekmių. 

9. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė/niežai, turėtų būti išleistas į namus apie tai 

informavus tėvus (globėjus/rūpintojus). 

10. Išaiškinus apsikrėtusį mokinį informuojamas klasės vadovas, kuris informuoja mokinio 

tėvus (globėjus/rūpintojus). 

11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas apie apsikrėtusį mokinį informuoja 

mokyklos vadovus. 

12. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik švarus/sveikas, atnešdamas gydytojo pažymą, kad 

yra sveikas. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo mokyklos direktorius. 

 

________________ 


