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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ 

 VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO 

ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ 

SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų 

informavimo  tvarkos aprašas nustato veiksmų organizavimo sveikatos sutrikimo Šilalės 

r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ (toliau Darželis) tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-

966/V-672 redakcija "Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos 

aprašas", LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 

patvirtinta HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 

rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“. 

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kitose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Tvarkos tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 
 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUNEGALAVUS ĮSTAIGOJE 

 

5. Vaikui sunegalavus, auklėtoja nedelsdama apie vaiko sveikatos būklę informuoja teisėtą 

vaiko atstovą bei Darželyje dirbanti visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. 

Darželyje turi būti sąrašai vaikų tėvų (globėjų), jų raštiškai įgaliotų atstovų adresai, ir 

telefonai, kurie saugomi pas grupės auklėtoją. 

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti 

kasdienėje grupės veikloje.  

7. Nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, vaikas paguldomas ramioje vietoje 

(pvz., miegamajame, visuomenės sveikatos priežiūros kabinete) ir stebimas iki atvyks teisėtas 

vaiko atstovas. 

8. Jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas iki atvyks teisėtas vaiko atstovas. 

9. Esant būtinumui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas arba auklėtoja nedelsdami 

kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

Grupės auklėtojas (kurioje ugdomas vaikas) turi lydėti sunegalavusį vaiką į ligoninę ar kitą 

sveikatos priežiūros įstaigą ir likti su juo, kol atvyks vaiko tėvai (globėjai) ar jų raštiškai 

įgalioti atstovai. 

10. Teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo turi nedelsiant pasiimti vaiką iš Darželio: 

10.1. kai vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 

viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių 

ar glindų; 



10.2. kai vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali 

suteikti, nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

10.3. kai vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai; 

11. Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpos, įrenginiai, žaislai, 

inventorius valomi, dezinfekuojami pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodymus.  

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE 

 

12. Įvykus nelaimingam atsitikimui vaikus prižiūrintis pedagogas ar visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas turi neatidėliotinai suteikti nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą, jei 

reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba – iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir apie 

įvykusį nelaimingą atsitikimą pranešti vaiko tėvams (globėjams) ar jų raštiškai įgaliotiems 

atstovams. 

13. Sukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkiniai laikomi grupėse vaikams neprieinamose 

vietose. 

14. Informacija apie nelaimingą atsitikimą ir pirmosios pagalbos teikimą turi būti nedelsiant 

pateikiama Darželio administracijai. 

15. Registracijos žurnale visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pažymi vaikų sveikatos 

stebėsenos rezultatus bei nelaimingų atsitikimų atvejus.  

 

IV SKYRIUS 

KITOS NUOSTATOS 

 

16. Vaikų nelaimingi atsitikimai Darželyje tiriami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimo 

tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ (Žin., 200, Nr.15-403) nustatyta tvarka. 
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