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Sraulnr R. KURSENV LopSELro-DAnZErro
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Siauliq r. Kur5enq lopSelio-darZelio (toliau - Lop3elis-darZelis) pirmosios pagalbos
organizavimo tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. isakymu Nr. V-450 .,Del Bfitinosios medicinos
pagalbos ir Bltinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo tvarkos bei rnasto patvirtinimo",
Higienos norma HN-75:2016 ,,lstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prie3mokyklinio ugdymo
program4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Sveikatos prieZiDros ikimokyklinio ugdymo
istaigose tvarkos apraSu ir Vaikq sveikatos prieZiDros ikimokyklinio ugdymo istaigose
1.

rekomendacijomis.
2. Apra5as reglamentuo.ia pirmosios pagalbos organizavim4 LopSely,je-darZelyie.

II

SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
3. Visuornenes sveikatos prieZilros specialistas

ir

LopSelio-darZelio mokytojai, dirbantys
pagal ikimokyklinio / prieSmokyklinio ugdymo programas, meninio ugdymo mokytojai,
neformaliojo ugdymo mokytojai, logopedai, mokytojo ir / ar mokinio padejejai (toliau - Mokytojai)
turi moketi teikti pirmqj4 medicinos pagalb4 asmenims, kuriq gyvybei ar sveikatai del nelaimingo
atsitikimo LopSelyje-darZelyje arba r.imines pavojingos ligos gresia pavojus:
3.1. ivertinti pagrindinius gyvybes poZymius (s4monE, kvepavim4, Sirdies veikl4);
3.2. atlikti dirbtini kvepavim4 ir i5orini Sirdies masalq
3.3. gaivinti netekusius s4mones, uZspringusius. iStiktus Soko, perkaitusius, iStiktus saules
smlgio ar elektros traumos. pavojingos gyvybei b[kles del [mit1 ligq, apsinuodijimq bei traumq
atvejais.

4. Vaikui susirgus LopSelyje-darZelyje:
4.1. ivykus nelaimei vaikus ugdantis Mokytojas ar sveikatos prieZifiros specialistas, dietistas
turi neatideliodamas suteikti nukentejusiam vaikui pirmqi4 pagalb4;
4.2. jei reikalinga neatideliotina medicinos pagalba - iSkviesti greit4jq medicininE pagalb4;

4.3. apie ivykusi nelaiming4 atsitikim4 ar negalavim4 praneSti vaiko tevams (globejams)
telefonu, nurodytu elektroniniame dienyne. Jeigu po triiq bandymq susisiekti su vienu i5 tevtl
(globejq) nepavyksta, iSkviesti greitqj4 medicining pagalb4;
4.4. neatvykus tevams (globejams) palydeti nukentejusi ar sergantl vaik4 i gydymo istaig4;
4. 5. apie ivyki i nformuoti i.odLiu LopSelio-darZel i o admi ni stracij 4;
4.6. sunegalavusi vaik4 iSleisti i namus tik sr.r suaugusiais asmenimis. kurie yra nurodyti tevq
pra5ymuose del vaikq atvedimo i LopSeli-darLeli ir pasiemimo i5.io;

4.7. jet kyla itarimq, kad vaikas serga uZkrediama liga, jis atskiriamas nuo kitq vaikq ir
stebimas iki atvyks tevai;
4.8. Mokytojai periodiSkai turi buti iSklausE pirmos pagalbos mokymo kursus ir gebeti suteikti
pirmEj4 pagalb4;
4.9. Mokytojai grupese turi tureti tevq (globejq) kontaktus (adresus, telefbnq numerius ir t.t.).
5. fvykus nelaimingam atsitikimui (traumai) Lop5elio-darZelio teritorijoje. Mokyojas ar
visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistas nedelsdami kviecia greitEi4 medicinos pagalbq, telefbnu
112, teikia pirmEiq medicinos pagalb4 bei telefonu apie ivyki informuoja vaiko tevus (globejus).

III

SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. LopSel.vje-darZelyje dirbantys Mokyto.iai. virtuves darbuoto.jai privalo iSklausyti ir tureri
galio.j andi us pirmosios pagalbos paZymej imus.
7. Visuomenes sveikatos prieZilros specialistas ir Mokytojai atsakingi uZ pirmosios pagalbos
organizavim4 LopBelyj e-darZelyj e.
8. UZ pirmosios pagalbos rinkiniq komplektavimq atsakingas dietistas. Pinnos pagalbos
rinkinys turi b[ti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
9. Apraso vykdyrno kontrolg vykdo Lopselio-darzelio direktorius.

