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Stauuq R. KURSENU LopSELro-DAnZEuo DARBUoToJU vETKSMV vArKUr
SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUM.{ JSTAIGOJE IR TEISETV VAIKO ATSTOVV
INFORMAVIMO APIE ISTAIGOJE PATIRT4 TRAUM,{ AR MUSU SVETKATOS

SUTRIKDYMA TVARKA

I SKYRIUS
BENDROS NUOSTATOS

1. Siauliq r. KurSenq lopSelio-darZelio (toliau - LopSelis-darZelis) darbuotojrl veiksmq vaikui
susirgus ar patyrus traum4 LopSelyje-darZelyje ir teisetq vaiko atstovu informavimo apie LopSelyje-
darZelyje patirt4 traumq ar hmq sveikatos sutrikdyrn4 tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) parengtas
vadovaujantis Lietuvos higienos norrna HN 75:2016 ",lkimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai". Apra5as reglamentuoia darbuotojq veiksmus vaikui susirgus ar
patyrus traum4 Lop5elyie-darZelyje ir teisetq vaiko atstovrl informavimo apie LopSelyje-darZelyje
patirt4 traum4 ar lmq sveikatos sutrikdym4.

II SKYRITIS
DARBUOTOJI.J VEIKSMU VATKUI SUSTRGUS AR PATYRUS TRAUM4 LOPSELY.IE-

DARZELYJE IR.TEISETV VAIKO ATS.ToVU INFoRMAVTMo APIE LoPSELYJE.
DARZELYJE PATIRTA TRAUM.{ AR UVIU SVETKATOS SUTRTKDYMA

ORGANIZAVIMAS

2. Lop5elyje-darZelyje vaikus kiekvien4 ryt4 apZi[ri ir veliauiq buvim4 grupeje stebi grupes
mokytojas.

3. Vaikui susirgus ar patyrus traum4 Lop5elyje-darLelyje:
3.1. grupes mokytojas apie vaiko sveikatos b[klg nedelsdamas informuoja vaiko tevus

(globejus). vadov4 bei LopSelyje-darZelyie tuo metu esanti visuomends sveikatos prieZiIros
specialist4;

3.2. visuomenes sveikatos prieZilros specialistas, jei tuo metu jis dirba Lop5elyje-darZelyje
pagal darbo grafik4 arba dietistas jvertings vaiko blrklE. suteikia galimybg laukti tevq (globejq)
dietisto kabinete;

3.3. .iei kyla itarimq, kad vaikas serga uZkrediamEi4 liga, jis atskiriamas nuo kitq vaikq ir
stebimas iki atvyks tevai (globe.jai);

3.4. ivykus nelaimingam atsitikimui (traumai) LopSelio-darZelio teritori.joje, esant
galimybei vaikas paguldomas jo buvimo vietoie (Ziemos metu - !nesamas i vidq), skr"rbiai suteikiama
pirmoji pagalba;

3.5. pirmqj4 pagalb4 nukentejusiam turi suteikti visuomenes sveikatos prieZi[ros
specialistas ar LopSelyje-darZelyje dirbantys mokytojai;

3.6. esant bDtinybei. grupes mokytojas ar visuomenes sveikatos prieZiDros specialistas
nedelsdami kviedia greitqiq medicinos pagalb4, telefonu I12, taip pat apie ivyki telefonu infbrmuoja
tevus (globejus).

4. Susirgimq uZkrediamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupese atliekamas
valymas ir dezinfekavimas pagal higienos normll reikalavimus.

5. Vaik4 pasiimti i5 Lop5elio-darZelio tevams (globejams) bltina:



5.1. kai vaikui nustatomi lmiq uZkrediamqjLl ligq poZymiai (karSdiuoja, skundZiasr
skausmu, viduriuoja, vemia, umiai kosi, yra p[lingq iSskyrq i5 nosies, ivairiq traumq atvejais), apZilrq
metu randama uteliq ar glindq;

5.2. kai vaiko liga ribo.ia jo dalyvavimE grupes veikloje;
5.3. kai vaiko blkle reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir demesio, negu jie gali

suteikti, nepaZeisdami kitq vaikq interesq;
5.4. kai vaiko liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuoto.lq sveikatai.

6. Po ligos vaikas priimamas i Lop5eli-darLeli tik pasveikus ir / ar pasibaigus karantinui.
7. UZfiksavus uZkrediamq ligq (vejaraupiai, tymai, skarlatina, greitai plintantys virusai ir kt.)

atvei us LopSelyj e-d arLelyje privaloma:
7.1. Informuoti LopSelio-darLelio administracij4, tdvus (globejus). LopSelio-darZelio

administracija informuoja Siauliq rajono savivaldybes Svietimo ir sporlo skyriq, jei to praSoma;

7.2. iei visuomends sveikatos prieZilros specialisto pagal darbo grafikq LopSell'je-darLely1e
nera. kai yra uZfiksuojamas uZkrediamqjLl ligll atvejis, LopSelio-darZelio administraciia, turi paskirri
kitq atsaking4 darbuoto.j4 uZ ApraSo organizavimq ir vykdym4;

7.3. kontroliuoti, kad tinkamai bltq valomi grupese esantys pavirSiai (grupese nuolatos
plaunami Zaislai, sistemingai keidiama patalyne).

8. Registruoti ligos ar traumq atvejus UZkrediamqiq ligq ar Traumq registracijos Zurnale.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Visuomeries sveikatos prieZilros specialistas ir grupes mokytojas yra atsakingi u2
veiksmq vaikui susirgus ar patyrus traumE LopSelyje-darLelyje ir teisetq vaiko atstovLl informavimo
apie LopSelyje-darZelyje patirlq traum4 ar fimq sveikatos sutrikdym4 organizavim4 ir vykdym4.

10. ApraSo vykdymo kontrolg vykdo LopSelio-darelio direktorius.


