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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) mokinių apžiūros dėl asmens 

higienos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis:  

1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu (patvirtinta 

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, paskelbta TAR 2016-07-22, I. K. 2016-20912); 

1.2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-

630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 

kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492, Žin., 2009, Nr. 89-3816, 

Žin., 2011, Nr. 29-1371); 

1.3. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 

V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858) 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-01). 

2. Visuomenės sveikatos priežiūra Gimnazijoje vykdoma pagal Gimnazijos mokyklos 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – veiklos planas).  

3. Profilaktinis mokinių tikrinimas dėl apsikrėtimo utėlėmis yra vykdomas vadovaujantis 

metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“. Rekomendacijos parengtos 

įgyvendinant projektą „Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas“  (VP1-4.3-

VRM-02-V-05-009). Projekto vykdytojas – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. ISBN 978-609-

454-176-6 © Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2015. 

II. BENDRIEJI MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMO 

REIKALAVIMAI 

4. Siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui Gimnazijoje 

organizuojamos mokinių asmens higienos apžiūros. 



5. Į dvišalę (teisėto mokinio atstovo ir Gimnazijos) sutartį įtrauktas tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimas dėl mokinių asmens higienos apžiūros.  

6. Gimnazijos administracija atsakinga už vaikų asmens higienos profilaktikos 

organizavimą. 

 

III. VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ 

PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA 

7. Patikrinimas dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų atliekamas po kiekvienų ugdytinių 

atostogų (vasaros, rudens, žiemos ir pavasario) arba įtarus epidemiologines reikmes. 

8. Patikrinimą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau – VSPS), dirbantis 

Gimnazijoje. Klasės/grupės vadovas, įtaręs, jog vaikui užkrečiama liga (pedikuliozė, niežai ir kt.), 

turi pranešti VSPS, o tuo atveju, jei jo nėra, - socialiniam pedagogui. 

9. Privaloma imtis visų priemonių, kad ugdytinis būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.  

10. Prieš kiekvieną patikrinimą ugdytiniai yra informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl 

tai reikia daryti. Jei patikrinimo metu klasėje/grupėje yra ne visi ugdytiniai, jų patikrinimas 

atliekamas ugdytiniams sugrįžus į Gimnaziją. Apie ugdytinio sugrįžimą į Gimnaziją klasės/grupės 

vadovas informuoja VSPS.  

11. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens ir muilo. Tai gali būti 

sveikatos kabinetas ar specialiai tam skirta patalpa. Ugdytinio, kuriam įtariama užkrečiama liga 

(pedikuliozės, niežai ar kt.), tėvai (globėjai) turi būti informuojami apie situaciją (kai kuriais 

atvejais prašomi nedelsiant pasiimti vaiką iš mokyklos). Ugdytiniui nustačius užkrečiamosios ligos 

(pedikuliozės, niežų ir kt.) atvejį, tėvams (globėjams, rūpintojams) įteikiamas laiškas (Vaikų 

apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos apžiūros 1 priedas), kuriame pranešama, 

jog ugdytinis į ugdymo įstaigą privalo grįžti tik su tėvų raštišku  patvirtinimu, kuriame tėvai 

(globėjai, rūpintojai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas gydymas nuo 

pedikuliozės ar niežų. 

12. Baigus patikrinimą ir nustačius užkrečiamą ligą (pedikuliozę, niežus ar kt.), gavus tėvų 

(globėjų/rūpintojų) pranešimą apie nustatytą atvejį namuose, VSPS ar socialinis pedagogas privalo 

informuoti Gimnazijos administraciją bei klasės/grupės vadovą, apie tai, kad ugdymo įstaigoje yra 

nustatytas(-ti) užkrečiamosios ligos (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejis(-jai). VSPS, gimnazijos 

atsakingi asmenys privalo pranešti (pranešimu elektroniniame dienyne) visiems tėvams apie nustatytą 

užkrečiamosios ligos (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejį (Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, 

pedikuliozės ir niežų tvarkos apžiūros 2 priedas). 



13. Ugdytinis į Gimnaziją gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta užkrečiama liga 

(pedikuliozė, niežai ar kt.). Atėjęs į mokyklą, ugdytinis privalo turėti tėvų pasirašytą pranešimo  

šaknelę kaip buvo taikomas gydymas ir prieš pamokas pasitikrinti pas VSPS specialistą ar socialinį 

pedagogą. Po 10 dienų ugdytinis patikrinamas pakartotinai. 

14. Jei VSPS ar socialinis pedagogas nustato, kad užkrečiama liga (pedikuliozė, niežai ar kt.) 

ne iki galo išgydyta, informuojami ugdytinio tėvai, įpareigojant juos, kiek įmanoma greičiau, 

pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos.  

15. Kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nereaguoja į VSPS, socialinio pedagogo ar klasės/grupės 

vadovo pranešimus dėl vaiko užkrečiamų ligų (pedikuliozės, niežų ar kt.) atvejus: 

15.1. organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis. 

15.2. jei tėvai (globėjai, rūpintojai), pasikartojus atvejams 3 kartus, piktybiškai nereaguoja į 

ugdymo įstaigos pranešimus apie vaiko užkrečiamų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus, Gimnazijos 

direktorius raštu kreipiasi į Socialinį paslaugų centrą, Vaiko teisių apsaugos tarnybą dėl netinkamos 

vaiko priežiūros.  

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. VSPS atsakingas už Aprašo organizavimą ir vykdymą. VSPS savo funkcijoms vykdyti 

pasitelkia Gimnazijos bendruomenę (administraciją, pedagogus, vaikus, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus)).  

17. Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Gimnazijos direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo. 

18. Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo supažindina su šiuo Aprašu visą 

Gimnazijos bendruomenę. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaikų apžiūros dėl asmens higienos 

 tvarkos apžiūros  

1 priedas 
 

LAIŠKAS TĖVAMS/GLOBĖJAMS  

 

Gerbiami tėveliai ar globėjai 

 

Taip jau atsitiko, kad Jūsų sūnaus/dukros (pabraukti)   

    galvos plaukuose/drabužiuose 

buvo rasta utėlių. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose 

nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis galvos plovimas 

neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai 

utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utelėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), 

rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, 

rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Prašome imtis priemonių, kad būtų išnaikintos utėlės, esančios Jūsų vaiko galvos 

plaukuose/drabužiuose. Tam tikslui skirti medikamentai parduodami vaistinėse, jie naudojami 

griežtai laikantis gamintojo informaciniame lapelyje pateiktų nurodymų. 

Į Gimnaziją  Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabužiuose nebeliks 

utėlių (pritaikius utėlių naikinimo medikamentus arba utėles ir glindas pašalinus rankiniu būdu). 

Prašome užpildyti žemiau esančią šio laiško dalį. 

Jei iškilo klausimų, skambinkite telefonu:  

Dėkojame 

Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį į Jiezno gimnaziją: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vaiko vardas, pavardė__________________________ 

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas________________________ 

Gydymo pradžios data____________ 

Data, kada ugdytinis grįžo į Gimnaziją______________ 

Tėvo/globėjo parašas___________ 

 

 

 

 

 



Vaikų apžiūros dėl asmens higienos  

tvarkos apžiūros  

2 priedas 

LAIŠKAS TĖVAMS/GLOBĖJAMS 

 

   Gerbiami tėveliai ar globėjai, 

 

Taip jau atsitiko, kad grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas, kai 

kurie vaikai apsikrėtė utėlėmis.   Gali būti, kad nuo utėlėtų vaikų 

apsikrėtė ir Jūsų vaikas. 

Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose nesilaikoma higienos reikalavimų. Net 

kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės nemoka skraidyti ar 

šokinėti. Dažniausiai utelėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš 

galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, 

rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Gimnazijos administracija prašo padėti sustabdyti utėlių plitimą. Geriausias būdas kovoti su 

utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą. Įdėmiai perskaitykite šias rekomendacijas net ir tuo 

atveju, jei Jūsų vaikas nėra užsikrėtęs utėlėmis. 

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite Gimnaziją ir kitą įstaigą, kurioje lankosi 

kiti Jūsų vaikai. Taip pat reikia informuoti ir Jūsų vaiko draugų tėvus ar globėjus. Tai yra vienas iš 

efektyviausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią pedikuliozės (utėlėtumo) plitimui. 

Jei iškilo klausimų, galite skambinti telefonu: (8  319) 57118. El. p.: mokyklą@jieznas.prienai.lm.lt. 

 

 

 

 

Ačiū už bendradarbiavimą! 

 


