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LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS  MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL 

ASMENS HIGIENOS TVARKA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lentvario  Motiejaus Šimelionio gimnazija/darželis (toliau – Gimnazija) vadovaujasi 

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka (toliau – Tvarka), kuri reglamentuoja Gimnazijos 

darbuotojų veiksmus organizuojant profilaktinę mokinių apžiūrą dėl asmens higienos. 

2. Tvarkos tikslas – užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui 

Gimnazijoje. 

3. Tvarkoje naudojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

3.1. Asmens higiena – atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, drabužių, avalynės priežiūrą, 

buitines bei aplinkos sąlygas ir nustato normas bei taisykles, atitinkančias asmens amžiaus 

anatomines fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti higieninio elgesio 

įpročius. 

3.2. Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos – tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų 

ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar užkrečiamųjų 

ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos veiksnius. 

3.3. Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė 

utėlė, parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, parazituojanti žmogaus drabužiuose. 

Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos priklijuoja prie 

plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai bėgioja. 

3.4. Niežai – odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Užsikrečia žmogus nuo žmogaus 

glaudaus kontakto metu bei naudodamasis sergančiojo asmeninėmis kūno priežiūros priemonėmis. 

4. Tvarka parengta atsižvelgiant į mokinių poreikius ir vadovaujantis: 

4.1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu. 

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos 

priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis 

„Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“ (2015). 

4.4. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro ir MB „Audito projektai“ parengtomis 

metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos 

specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą, 

metodinės rekomendacijos“ (2020). 



4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 

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

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. 

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu 

Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS 

 

1. Visų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo programas, apžiūra 

dėl asmens higienos atliekama rugsėjo-spalio mėn., sausio-vasario mėn. ir pagal epidemiologines 

reikmes.  5 – IV klasių mokinių asmens higienos patikra atliekama  tik pagal epidemiologines 

reikmes. 

2. Apžiūrą atlieka visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

mokykloje (toliau – VSS), savo darbo metu. 

3. Prieš kiekvieną patikrinimą informuojami tėvai, gaunami sutikimai. 

4. Mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti. 

5. Apžiūra atliekama sveikatos priežiūros kabinete ar kitoje atskiroje patalpoje, kurioje yra 

vandens ir muilo.  

6. Tikrinimo metu turi būti imamasi visų priemonių, apsaugančių mokinius nuo viešo 

izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių (pokalbiai korektiški, konfidencialūs). 

7. Jei apžiūros metu nustatoma, kad mokinys gali būti užsikrėtęs pedikulioze ar niežais, po 

atlikto grupės/klasės patikrinimo VSS susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) telefonu 

ir: 

7.1. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie apžiūros rezultatus; 

7.2. įtariant pedikuliozę ar niežus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniui kviečia 

atvykti jį pasiimti (privaloma). Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinys, jam įtariant pedikuliozę, 

gali likti Gimnazijoje iki pamokų pabaigos.  

7.3. informuoja, kad mokinys į Gimnaziją gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydytas. 

8. VSS užpildo Pranešimo apie apžiūrą dėl asmens higienos formą, kurią kartu su 

atitinkamomis atmintinėmis apie pedikuliozę ar niežus pateikia į Gimnaziją atvykusiems tėvams 

(globėjams, rūpintojams) arba įduoda mokiniui, kad perduotų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

9. Mokinys į Gimnaziją gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydytas. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) arba pats mokinys, jam sugrįžus į Gimnaziją, turi grąžinti užpildytą Pranešimo šaknelę 

VSS. 

10. Mokiniui grįžus į Gimnaziją VSS  jam atlieka pakartotinį asmens higienos patikrinimą 

dėl taikyto pedikuliozės ar niežų gydymo kokybės. 

11. Jeigu mokiniui nustačius galimą užsikrėtimo pedikulioze ar niežais atvejį, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) atsisako gydyti savo vaiką ir piktybiškai nereaguoja į VSS pranešimus, VSS 

informuoja socialinį pedagogą ir kviečia bendradarbiauti sprendžiant iškilusią problemą, siekiant 

užkirsti kelią pedikuliozės ar niežų plitimui Gimnazijoje. 



12. Jeigu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir toliau nereaguoja į Gimnazijos  reikalavimus 

taikyti pedikuliozės ar niežų gydymą, organizuojamas Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis, 

kuriame svarstomas galimos mokinio nepriežiūros atvejis. 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Tvarkoje nurodytus veiksmus privaloma vykdyti visiems Tvarkoje nurodytiems 

darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

14. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo laikytis VSS ir Gimnazijos  reikalavimų, 

kuriais siekiama užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimo rizikai. 

15. Mokyklos pedagogai, iš bendruomenės narių gavę informaciją apie užkrečiamosios 

ligos (pedikuliozės, niežų ir kt.) atvejį, apie tai privalo informuoti VSS. 

 

____________________________________ 


