
PATVIRTINTA 

 Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

l. e. direktoriaus pareigas 2018 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. (1.3.)-V-16 

 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ‘‘ 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) pirmos pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirmos pagalbos organizavimą, teikimą ir 

atsakomybę. 

2. Aprašas sudarytas vadovaujantis: 

2.1. Higienos norma HN-75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V – 313. 

2.2. Sveikatos priežiūros įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose metodinėmis 

rekomendacijomis, parengtomis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro. 

2.3. Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir Vaikų 

sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-58 (Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2014-01-27 įsakymo Nr. V-124 redakcija). 

3. Aprašas skirtas Lopšelio-darželio pedagogams, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams, auklėtojų padėjėjams, administracijos darbuotojams, vaikų maitinimo paslaugų 

teikėjams. 

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

5. Sveikatos priežiūra Lopšelyje-darželyje vykdoma pagal sveikatos priežiūros veiklos 

planą, kuris yra metinės veiklos programos dalis. 

6. Kvalifikacinius reikalavimus visuomenės sveikatos priežiūros specialistui nustato 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. 

7. Sveikatos priežiūrai Lopšelyje-darželyje vykdyti įrengtas sveikatos kabinetas. 

Sveikatos kabinetas turi būti jaukus ir patogus, kad vaikai jaustųsi saugiai. 
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8. Sveikatos kabinete yra: 

8.1. priemonės, skirtos visuomenės sveikatos rizikos ir aplinkos veiksniams įvertinti, 

atsižvelgiant į savivaldybės ir Lopšelio-darželio poreikius (pvz.: termometras kūno temperatūrai 

matuoti, kūno svorio svarstyklės, ūgio matuoklė, termometras kambario temperatūrai matuoti ir 

pan.); 

8.2. priemonės, skirtos vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, atsižvelgiant į 

Lopšelio-darželio poreikius (pvz.: spaudiniai (knygos, žurnalai, brošiūros), vaizdinė, garsinė 

metodinė medžiaga ir pan.); 

8.3. informacinių komunikacinių technologijų priemonės (pvz.: kompiuteris, projektorius 

ir pan.), telefoninio ryšio priemonės, prieiga prie interneto; 

8.4. spinta veiklos priemonėms ir drabužiams laikyti; 

8.5. stalas ir kelios kėdės; 

8.6. praustuvė bei tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

8.7. rankų higienos priemonės; 

8.8. pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinio aprašyme, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu 

Nr. V-450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 

medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“, 

nustatytus reikalavimus; 

8.9. teisės aktuose nustatytos privalomos sveikatos priežiūros apskaitos ir statistinės 

atskaitomybės formos. 

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai savo funkcijoms vykdyti pasitelkia 

Lopšelio-darželio bendruomenę (pedagogus, vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

III. VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ, DARBUOTOJŲ VEIKSMAI 

VAIKUI SUSIRGUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

10. Į Lopšelį-darželį atvestus vaikus kiekvieną rytą apžiūri už vaikų ugdymą ir (ar) 

priežiūrą atsakingi darbuotojai. 

11. Vaikų buvimo Lopšelyje-darželyje metu stebi už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą 

atsakingi darbuotojai. 

12. Vaikui susirgus Lopšelyje-darželyje: 

12.1. už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas nedelsdamas apie vaiko 

sveikatos būklę informuoja teisėtą vaiko atstovą ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistą; 
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12.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti 

kasdienėje grupės veikloje; 

12.3. nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, vaikas paguldomas ramioje 

vietoje (pvz., miegamajame, sveikatos kabinete ar kitoje tinkamai įrengtoje vietoje) ir stebimas iki 

teisėto vaiko atstovo atvykimo; 

12.4. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas iki teisėto vaiko atstovo atvykimo; 

12.5. esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas ar 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

 

IV. VAIKO TEISIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRITYJE UŽTIKRINIMAS 

 

13. Visa informacija apie vaiko asmens sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą 

bei kita asmeninė informacija yra konfidenciali. 

14. Informacija apie vaiko sveikatą yra prieinama tik teisėtiems vaiko atstovams, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Lopšelis-darželis užtikrina šios informacijos 

konfidencialumą. Kitiems asmenims informacija apie vaiko sveikatą yra neprieinama jokiomis 

aplinkybėmis be raštiško tėvų (globėjų) sutikimo. 

15. Informacija apie vaiko sveikatą gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurios LR 

įstatymai suteikia tokią teisę. 

 

_______________________________ 

 

SUDERINTA 

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

tarybos 2018 m. sausio 12 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. (2.1.)-V1-1) 

 


