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ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS 

HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių apžiūros dėl asmens 

higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių apžiūros 

dėl asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktinių priemonių organizavimo, vykdymo bei 

informavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 

straipsniu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-l035/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), 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 (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija), Užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės 

epidemiologinė priežiūra ir kontrolė“. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

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

priežiūrą, atitinkančias asmens amžiaus anatomines-fiziologines savybes, padedančias išsaugoti 

sveikatą ir sudaryti higieninio elgesio įpročius;  

3.2. 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 šliaužioja. 

 

II SKYRIUS  

APŽIŪROS DĖL MOKINIŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS 

4. Mokinių asmens higienos apžiūros organizuojamos siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų 

ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui.  

5. Sutikimą ugdymo įstaigoje vykdyti mokinių asmens higienos patikrinimo procedūrą, 

mokinių tėvai ar teisėti vaiko atstovai išreiškia pasirašydami mokymo (si) sutartį. 

6. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas teisės aktų nustatyta tvarka pagal 

kompetenciją:  

6.1. planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;  

6.2. dalyvauja įgyvendinant užkečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;  

6.3. informaciją apie užkrečiamųjų ligų prevenciją skelbia Mokyklos interneto svetainėje, 

siunčia tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams per elektroninį dienyną; 



 

6.4 rengia stendinius pranešimus, organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktikai 

skirtus mokomuosius užsiėmimus ir renginius. 

 

III  SKYRIUS 

 

PROFILAKTINĖS VAIKŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS, VYKDYMO TVARKA 

 

7. Mokinių asmens higienos patikrinimus rekomenduojama atlikti po vasaros ir žiemos 

atostogų bei pagal epidemiologines reikmes. 

8. Patikrinimą atlieka Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.  

9. Prieš kiekvieną patikrinimą vaikas informuojamas apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai 

reikia daryti. 

10. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz., 

sveikatos kabinetas). 

11. Baigus patikrinimą ir įtarus pedikuliozę ar niežus, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas privalo informuoti klasės vadovą ir tėvus ar teisėtus vaiko atstovus telefonu arba 

tiesiogiai bei suteikti jiems informaciją apie ligos profilaktiką. 

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

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 

14. Vaikas į Mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar niežai.  

15. Kai kuriais atvejais Mokykla gali pareikalauti iš tėvų ar teisėtų vaiko atstovų raštiško 

patvirtinimo, kuriame tėvai ar teisėti vaiko atstovai nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo 

pradėtas gydymas nuo pedikuliozės ar niežų. 

16. Užfiksavus užkrečiamų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus Mokykloje, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas teisės aktų nustatyta tvarka informuoja apie tai atitinkamas 

institucijas, vykdo tolimesnes prevencijos priemones.   

 

IV SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už mokinių asmens 

higienos, pedikuliozės ir niežų prevencijos bei patikrų organizavimą ir vykdymą. Savo funkcijoms 

vykdyti pasitelkia Mokyklos bendruomenę (pedagogus, vaikus, jų tėvus ar teisėtus vaiko atstovus).  

18. Už Aprašo vykdymo kontrolę atsakingas Mokyklos vadovas. 

 

_____________________________ 

 




