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ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ 

MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS FIZINĘ TRAUMĄ GIMNAZIJOJE  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – gimnazija) darbuotojų veiksmų 

mokiniui susirgus ar patyrus fizinę traumą gimnazijoje  tvarkos aprašas ( toliau- aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ugdymo 

mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, 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.  

2. Sveikatos priežiūrą gimnazijoje vykdo Rokiškio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuro paskirtas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau- sveikatos specialistas). 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI 

 

3. Mokiniui  susirgus ar patyrus fizinę traumą gimnazijoje: 

3.1. pirmąją būtinąją medicinos pagalbą mokiniui suteikia gimnazijos darbuotojas ir/ar 

mokytojas, pamatęs įvykį ir skubiai informuoja gimnazijos administraciją, mokinio klasės vadovą ir 

gimnazijoje dirbantį sveikatos specialistą, esant poreikiui iškviečia greitąją medicinos pagalbą, 

esant poreikiui mokinys izoliuojamas gimnazijos sveikatos specialisto kabinete;  

3.2. mokinio klasės vadovas skubiai  apie mokinio sveikatos būklę informuoja mokinio  

tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pakviečia atvykti, jei kviečiama greitoji medicinos pagalba, 

informuoja apie tai mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

3.3. jeigu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) negali atvykti ir mokiniui nėra būtina kviesti 

greitąją medicinos pagalbą, tačiau mokinys dėl sveikatos būklės nebegali būti gimnazijoje, mokinys 

parvežamas namo gimnazijos transportu, jei yra poreikis, mokinį namo lydi sveikatos specialistas 

arba mokinio klasės vadovas, arba socialinis pedagogas; 

3.4. jeigu kviečiama  greitoji medicinos pagalba ir ji  nustato poreikį vežti mokinį į 

medicinos įstaigą, mokinį lydi mokinio tėvai, jiems neatvykus mokinį lydi sveikatos specialistas, 

nesant sveikatos specialistui, mokinį lydi socialinis pedagogas arba mokinio klasės vadovas.  

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Paskelbus šį aprašą gimnazijos interneto puslapyje, pripažįstama, kad su juo 

supažindinti visi gimnazijos darbuotojai. 
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