
<9
KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO

DIREKTORIUS

I S AKYMA S

DEL DARBUOTOJU VEIKSMU MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA KLAIPEDOS

ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRE IR TEISTTU MOKINIO
ATSTOVU INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTA TRAUMA AR UMV SVEIKATOS

SUTRIKIMA TVARKOS APRASO TVIRTINIMO

2020m. rugs6jo21 d.Nr.V- (1.3)
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Del sveikatos

prieZiiiros mokykloje tvarkos apra5o patvirtinimo" (Suvestine redakcija 2020-01-01), bei Klaipedos

Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2018 m. gruodZio 21 d. isalqrmu Nr. V-1059 ,,Del Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio

mokymo centro istatq patvirtinimo" 6l.4 punktu:

L T v i r t i n u darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 mokykloje ir teisetq

mokinio atstovq informavimo apie mokykloje patirt4 traum4 ar iimq sveikatos sutrikim4 tvarkos apral4

(pridedama).

2. lpareigoju visuomen€s sveikatos specialistg ir visus grupes vadovus laiklis
Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro darbuotojq veiksmq mokiniui susirgus ar

patyrus traum4 mokykloje ir teisetq mokinio atstovq informavimo apie mokykloje patirt4 traumq ar trmq

sveikatos sutrikim4 tvarkos apraSo nuostatq.

3. N u r o d au direktoriaus pavaduotoj4 infrastruktiirai Femand4 Narkq organizuoti 5io

isakymo paskelbimq supaZindinant visuomenes sveikatos specialistg, grupes vadovus, skyriaus vedejus.

Direktore Dalia MartiSauskiene



PATVIRTINTA
Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio

mokYmo centro direktoriaus
2020 m. rugsejo 21 d. isakymu Nr. V- (1.3)

DARBUOTOJU VEIKSMU MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA MOKYKLOJE IR
TEISETU MOKINIO ATSTOYU INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRT  TRAUMA

AR UMU SYEIKATOS SUTRIKIMA TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau - Centras) darbuotojq

veiksmq mokiniui susirgus ar patyrus traum4 mokykloje ir teisetq mokinio atstol'q informavimo apie

mokykloje patirt4 traum4 ar iimq sveikatos sutrikim4 tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2016 m. liepos 2l d. isakymu Nr. y-966N-672,,De1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymo Nr. V-1035/ISAK-2680

,,Del sveikatos prieZiiiros mokykloje tvarkos apra3o patvirtinimo" pakeitimo" (Suvestine redakcija 2020-

0l-01) patvirtintu Visuomends sveikatos prieZiiiros organizavimo mokykloje tvarkos apraiu.

2. Tyarka nustato Centro darbuotojq pareigas ir veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumQ

mokykloje.

3. Cenho darbuotojq veiksmai mokiniui patyrus traume mokykloje ugdymo proceso metu

numat5rti Moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatuose, patvirtintuose

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2000-02- 1 I isakymu Nr. I 13.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU YEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA MOKYKLOJE

IRTEISETU MOKINIO ATSTOYU INFORMAVIMAS APIE MOKYKLOJE PATIRTA
TRAUM  AR UMU SVEIKATOS SUTRTKIMA ORGAI\IZAYIMAS

4. Centro darbuotojq veiksmai mokiniui susirgus ugdymo proceso metu:

4.1 . dalyko / modulio mokl.tojas pamokos, neformaliojo ugdymo, grupes uZsiemimo metu (ir kitas

darbuotojas - perftaukos metu), pastebejgs mokini negaluojant ar jam skundZiantis nedelsdamas

informuoja visuomenes sveikatos specialistg, o jei nera - grupes vadov6 skyriaus vedej4;

4.2. grupes vadovas, skyriaus vedejas informuoja teisetus mokinio atstovus (tevus, globejus,

r[pintojus);

4.3. jei nusprendZiama, kad mokiniui reikalinga skubi pagalba mokinys paguldomas sveikatos

kabinete arba ramioje vietoje ir stebimas iki atvyks mokinio atstovai (susiekus atvyksta nedelsiant), o blklei

pablogdjus, kviediama greitoji medicinos pagalba tel.: I 12;



4.4. apie greitosios medicinos pagalbos i5kvietim4 informuojamas mokyklos budintis darbuotojas,

kuris pasitinka awykstandi4 pagalb4 ir palydi iki mokinio buvimo vietos;

4.5. jeigu nepavyksta susisiekti su teisetais mokinio atstovais, mokinl i gydymo istaigQ lydi centro

paskirtas darbuotojas - grupes vadovas ar socialinis pedagogas;

4.6. jeigu mokinys suserga ar patiria traumE bendrabutyje, bendrabudio aukletoja kviedia greiqjq

medicinos pagalb4 ir informuoja teisetus mokinio atstovus (tevus, globejus, riipintojus);

4.7. jeigu mokinys nepilnametis - lydi i gydymo istaigq, jeigu pilnametis - atsizvelgiama i jo

buklg ir, jeigu neprie5tarauja - lydi i gydymo istaig4.

5. Ivykus nelaimingam atsitikimui ar traumai mokymo istaigoje, lauke ar sporto saldje bet kuris

Salia esantis darbuotojas praneBa visuomenes sveikatos specialistei, o jei nera - grupes vadovui, skyriaus

vedejui ir:

5.1 . pagal galimybes nukentejusiam suteikia pirmqi4 pagalb4;

5.2. jeigu reikalinga neatideliotina medicinos pagalba, kviedia greiqi4 medicinos pagalb4 tel.:

l12.

6. Kai mokiniui nustatomi fimiq uikrediamqiq ligq poZymiai: kar5diavimas 37,3 ir daugiau ar kiti

iimiq virsutiniq kvepavimo takq infekcijq poZymiai: slog4 kosulys, pasunkdjgs kvepavimas:

6.1. mokinys yra izoliuojamas atskiroje patalpoje, ribojamas fizinis kontaktas, iSlaikomas

atstumas, devimos kaukes, vienkartinds pir5tines, laikomasi asmens higienos;

6.2. direktoriaus pavaduotojas infrastruktiirai informuoja Nacionalini visuomenes sveikatos

centr4 (toliau - NVSC) telefonu - 8 -46-410334;

6.3. grupes vadovas informuoja nepilnamedio mokinio atstovus apie mokinio sveikatos biiklg ir

vykdomus veiksmus;

6.4. itarus mokiniui pavojingq uZkrediamqi4 1ig4, nustatomi kontaktiniai asmenys ir vykdomi

NVSC ir / ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialisq reikalavimai;

6.5. susirgimq uZkreEiamosiomis ligomis atveju, karantino metu patalpos valomos,

dezinfekuojamos, vedinamos pagal higienos reikalavimus.

7. Teiseti susirgusio (nepilnamedio) mokinio atstovai (tevai, globejai, riipintojai) privalo pasiimti

mokini i5 mokyklos, pilnametis - paraSo pralymq kai:

7. 1 . mokinio liga riboja jo dalyvavim4 ugdymo proceso veikloje;

7.2. mokinio blkl6 reikalauja didesnes darbuotojq kompetencijos ir demesio, negu jie gali

suteikti, nepaZeisdami kiq mokiniq interesq;

7.3. mokinio liga kelia pavojq kiq mokiniq ir darbuotojq sveikatai'



III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Sioie Warkole nurodyti asmenys yra atsakingi uZ veiksmq, mokiniui susirgus ar patyrus traumq

ir tevq (globejq, riipintdq) informavim4 apie patirt4 uaum4 zlr iimq sveikatos sutrikim6 organizavimq ir

\rykdymQ.


