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ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS 

 MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių apžiūros dėl 

asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos 

higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji 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. Mokinių apžiūrą dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų  Gimnazijoje vykdo Rokiškio r. 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro paskirtas sveikatos specialistas (toliau – sveikatos 

specialistas). 

 

II SKYRIUS 

 APŽIŪROS VYKDYMAS 

 

3. Sveikatos specialistas privalo: 

3.1. prieš kiekvieną apžiūrą informuoja mokinius apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia 

daryti; 

3.2. apžiūrą vykdo sveikatos specialisto kabinete; 

3.3. užfiksavus užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus Gimnazijoje informuoja 

mokinio klasės vadovą, kuris informuoja mokinio tėvus ir gimnazijos socialinį pedagogą; 

3.4.  jei nustato ar įtaria mokinį sergant užkrečiamąja liga, nurodyta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl privalomojo 

epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ 1 priede, siunčia 

nustatytos formos pranešimą apie susirgimą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno 

departamentui ir registruoja ligos atvejus Užkrečiamų ligų žurnale. 

 

III SKYRIUS 

PROFILAKTINIAI TIKRINIMAI 

 

4. Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja profilaktinius vaikų tyrimus geohelmintozių, 

kontaktinių helmintozių bei pirmuonių sukeltų žarnyno ligų nustatyti ir renka tyrimo medžiagą;  

4.1.  jeigu nustato, kad nors vienas mokinys grupėje (klasėje) yra užsikrėtęs kontaktine 

helmintoze ar žarnyno pirmuonimis, organizuoja reikalingų profilaktinių priemonių įgyvendinimą; 

4.2. ikimokyklinio ugdymo skyriuje kontroliuoja, kad tinkamai būtų valomi grupėse esantys 

paviršiai, nuolatos plaunami žaislai, sistemingai keičiama patalynė. 

4.3. organizuoja nuolatinę dezinfekciją Gimnazijoje, kai yra registruojamos oro lašelinės ir 

žarnyno infekcijos. 

 

 



IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.  už Aprašo  vykdymą atsakingas sveikatos specialistas.  

6. Paskelbus šį Aprašą Gimnazijos interneto puslapyje pripažįstama, kad su šiuo Aprašu 

supažindinti visi Gimnazijos darbuotojai. 

 

________________________ 

 


