
 

     PATVIRTINTA 

     Šiaulių Ragainės progimnazijos 

direktoriaus 2022-12-16   

įsakymu Nr. V-183(1.3.) 

 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių Ragainės progimnazijos (toliau tekste – Mokykla) mokinių apžiūros dėl 

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

higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 

d. Nr. V-284; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2015 m parengtomis metodinėmis rekomendacijomis 

„Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“; Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl 

visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“(Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija) nuostatomis. 

2. Aprašas reglamentuoja Šiaulių Ragainės progimnazijos užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos organizavimo bei mokinių asmens higienos patikrinimo procedūras, užtikrinant 

užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemonių įgyvendinimą Mokykloje.  

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Asmens higiena – kūno (odos, plaukų, nagų, gleivinių, dantų), drabužių ir avalynės 

priežiūra, padedanti išsaugoti sveikatą ir išvengti infekcinių ligų. 

3.2. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje pagal darbo sutartį dirbantis bet kuris 

darbuotojas (pedagogas, administracijos ar kitas darbuotojas). 

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

galvinė utėlė, parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, parazituojanti žmogaus 

drabužiuose.  

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Mokinių apžiūrų dėl asmens higienos tikslas - ugdyti mokinių asmens higienos 

įgūdžius, vykdyti sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio 

prevenciją. 

5. Mokinių tėvai (globėjai): 

o sutinka dėl vaikų profilaktinių apžiūrų (raštiškas sutikimas, leidžiantis visuomenės 

sveikatos specialistui vykdyti mokinių asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūras, gaunamas 

pasirašant mokymo sutartis),  

o prireikus nedelsiant atvyksta paimti vaiko iš ugdymo įstaigos, 

o prireikus užtikrina vaiko ligos gydymą ar asmens higienos reikalavimų vykdymą, 

o Mokyklos administracijai pareikalavus raštiškai patvirtina, kokiomis priemonėmis ir 

kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas, 

o atsako už sveiko vaiko grįžimą į mokyklą (mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, 

kai utėlės išnaikinamos (t. y. nerandama nei utėlių, nei glindų) ir yra įgyvendinęs visus asmens 

higienos reikalavimus).  

6. Mokyklos administracija: 

o atsako už mokinių asmens higienos, utėlėtumo profilaktikos organizavimą, 

o imasi visų priemonių, kad ugdytinis būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 



7. Klasės vadovas: 

o įtarus utėlėtumo atvejį, bet nesant mokykloje visuomenės sveikatos specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, informuoja mokyklos administraciją ir mokinio tėvus 

(globėjus) telefonu ar tiesiogiai, 

o prireikus izoliuoja vaiką kitoje patalpoje (sveikatos kabinete) iki kol atvyks tėvai, 

o neigiamai įvertinus moksleivio asmens higieną, t. y. pastebėjus nešvarias ausis, 

panages, rankas, drabužius ar pajutus nemalonų kvapą, vykdo individualų pokalbį su moksleiviu arba, 

esant būtinybei, informuoja apie netinkamą moksleivio higieną jo tėvus (globėjus) telefonu ar žodžiu. 

 

8. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 

(priedas): 

o esant įtarimui, organizuoja ir atlieka mokinių asmens higienos ir pedikuliozės 

profilaktinius patikrinimus (Mokykloje profilaktiniai vaikų sveikatos tikrinimai dėl pedikuliozės 

organizuojami vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro perengtomis metodinėmis 

rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“ (2015, Vilnius)), 

o prieš kiekvieną patikrinimą informuoja mokinius apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai 

reikia daryti, 

o patikrinimą atlieka sveikatos kabinete, kuriame yra vandens bei muilo, 

o baigus patikrinimą ir įtarus pedikuliozės atvejį informuoja mokyklos administraciją 

ir mokinio klasės vadovą, mokinio tėvus (globėjus) telefonu, raštu ar tiesiogiai, 

o mokinio atstovams teikia jiems aktualią informaciją ir rekomendacijas apie 

pedikuliozės gydymą ir  profilaktiką, 

o klasėse, kuriose buvo nustatytas utėlėtumo atvejis, mokinių tėvams (globėjams) 

Mano dienyne išsiunčia pranešimą, kuriame rekomenduoja patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo 

užsikrėtimo utėlėmis, 

o nustatęs (įtaręs) asmenį, sergantį užkrečiamąja liga, registruoja ligos atvejį infekcinių 

susirgimų registravimo žurnale, 

o neigiamai įvertinus moksleivio asmens higieną, t. y. pastebėjus nešvarias ausis, 

panages, rankas, drabužius ar pajutus nemalonų kvapą, vykdo individualų pokalbį su moksleiviu arba, 

esant būtinybei, informuoja apie netinkamą moksleivio higieną jo tėvus (globėjus) telefonu ar žodžiu. 

9. Jeigu, nustačius užsikrėtimo pedikulioze atvejį, tėvai atsisako gydyti savo vaiką, 

nepaiso visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, ir progimnazijos 

administracijos elgesio reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią ligų plitimo rizikai, ir toks 

socialiai negatyvus elgesys didina apsikrėtimo riziką, tuomet mokyklos socialinis pedagogas apie tai 

informuoja vaiko teisių apsaugos skyrių. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

Mokyklos administracija ir pedagogai privalo užtikrinti duomenų apie vaiko higieną 

konfidencialumą. 

11. Su mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašu supažindinami už vaikų 

ugdymą ir priežiūrą atsakingi pedagoginiai darbuotojai. 

12. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas skelbiamas internetinėje 

svetainėje www.ragaine.su.lt. 

13. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Priedas 

 

 

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, veiksmų įstaigoje, 

atliekant užsikrėtimo utėlėmis patikrinimą, algoritmas 

Gautas išankstinis tėvų sutikimas atlikti vaiko užsikrėtimo utėlėmis (pedikulioze) patikrinimą 

mokykloje 

Nerasta 

glindų, 

utėlių 

Patikrinimas dėl užsikrėtimo utėlėmis 

atliekamas pagal epidemiologines reikmes. 

Patikrinimą atlieka visuomenės sveikatos 

specialistas, dirbantis mokykloje 

Rasta 

glindų, 

utėlių 

Informuoja mokyklos administraciją ir tėvus (globėjus) telefonu, raštu ar tiesiogiai 

Informuoja klasių, kuriose buvo nustatytas 

utėlėtumo atvejis, mokinių tėvus 

(globėjus). Mano dienyne išsiunčia 

pranešimą, kuriame rekomenduoja 

patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo 

užsikrėtimo utėlėmis 

 

Informuoja mokinio tėvus (globėjus), kad 

vaikas užsikrėtęs utėlėmis. Teikia jiems 

aktualią informaciją ir rekomendacijas apie 

pedikuliozės gydymą 

 

Mokinys, atvykęs į mokyklą po gydymo, sveikatos kabinete patikrinamas dėl priemonių, kurios 

buvo panaudotos naikinant utėles, taikymo kokybės 

Po savaitės mokinys patikrinamas pakartotinai Rasta glindų, utėlių 

Nerasta 

glindų, utėlių 

Rasta glindų, 

utėlių 
Naikinimo 

priemonės 

kartojamos 

Jeigu tėvai piktybiškai 

nereaguoja į mokyklos 

pranešimus, apie tai 

informuojamas mokyklos 

socialinis pedagogas ir 

tuomet Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba 


