
 

 

 

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI 

SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ 

INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS 

SUTRIKIMĄ TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – Mokykla) darbuotojų veiksmų mokiniui 

susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą 

traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos 

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

m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-

1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

patvirtintu Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu.  

2. Tvarka nustato Mokyklos darbuotojų pareigas ir veiksmus mokiniui susirgus ar 

patyrus traumą mokykloje.  

3. Mokyklos darbuotojų veiksmai mokiniui patyrus traumą mokykloje ugdymo proceso 

metu numatyti Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatuose, 

patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-02-11 įsakymu Nr.113. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMAS APIE 

MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ 

ORGANIZAVIMAS  

 

4. Mokyklos darbuotojų veiksmai mokiniui susirgus ugdymo proceso metu:  

4.1. dalyko / modulio mokytojas pamokos, neformaliojo ugdymo, grupės užsiėmimo 

metu (ir kitas darbuotojas – pertraukos metu), pastebėjęs mokinį negaluojant ar jam skundžiantis  

nedelsdamas informuoja visuomenės sveikatos specialistę, o jei nėra – socialinį pedagogą, 

administracijos atstovą (skyriaus vedėją / praktinio mokymo vadovą / sektoriaus vadovą); 

4.2. socialinis pedagogas / administracijos atstovas  informuoja teisėtus mokinio 

atstovus (tėvus, globėjus, rūpintojus);  



4.3.   jei nusprendžiama, kad mokiniui reikalinga skubi pagalba, mokinys paguldomas 

sveikatos kabinete (49 kab. – IV aukštas) arba ramioje vietoje ir stebimas iki atvyks mokinio atstovai 

(susiekus atvyksta nedelsiant), o būklei pablogėjus, kviečiama greitoji medicinos pagalba tel.: 112; 

4.4.  apie greitosios medicinos pagalbos iškvietimą būtina informuoti mokyklos budintį 

darbuotoją, kuris pasitinka atvykstančią pagalbą ir palydi iki mokinio buvimo vietos;                          

4.5.   jeigu nepavyksta susisiekti su teisėtais mokinio atstovais, mokinį į gydymo įstaigą 

lydi Mokyklos paskirtas darbuotojas – socialinis pedagogas ar grupės vadovas; 

4.6. jeigu mokinys suserga ar patiria traumą bendrabutyje, bendrabučio auklėtoja  

kviečia greitąją medicinos pagalbą ir informuoja teisėtus mokinio atstovus (tėvus, globėjus, 

rūpintojus);  

4.7 jeigu mokinys nepilnametis – lydi į gydymo įstaigą, jeigu pilnametis – atsižvelgiama 

į jo būklę ir, jeigu neprieštarauja – lydi į gydymo įstaigą. 

5.  įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumai mokymo įstaigoje, lauke ar sporto salėje 

bet kuris šalia esantis darbuotojas praneša visuomenės sveikatos specialistei, o jei nėra – socialiniam 

pedagogui / administracijos atstovui ir:  

5.1.  pagal galimybes nukentėjusiam suteikiama pirmoji pagalba; 

5.2. jeigu reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba, kviečiama greitoji medicinos 

pagalba tel.: 112. 

6. Kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai: karščiavimas 37,3 ir 

daugiau ar kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai: sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas: 

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

išlaikomas atstumas, dėvimos kaukės, vienkartinės pirštinės, laikomasi asmens higienos; 

6.2. socialinis pedagogas / administracijos atstovas konsultuojasi su medikais dėl 

konkretaus atvejo,  paskirtas darbuotojas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau 

– NVSC) telefonu – 8-46-410334; 

6.3.  grupės vadovas informuoja nepilnamečio mokinio atstovus apie mokinio sveikatos 

būklę ir vykdomus veiksmus; 

6.4. įtarus mokiniui pavojingą užkrečiamąją ligą, nustatomi kontaktiniai asmenys ir 

vykdomi NVSC ir / ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų reikalavimai; 

6.5. susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atveju, karantino metu patalpos valomos, 

dezinfekuojamos, vėdinamos pagal higienos reikalavimus. 

7. teisėti susirgusio (nepilnamečio) mokinio atstovai (tėvai, globėjai, rūpintojai) privalo 

pasiimti mokinį iš mokyklos, pilnametis – parašo prašymą kai: 

7.1.  mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo proceso veikloje;  



7.2. mokinio būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie 

gali suteikti, nepažeisdami kitų mokinių interesų;  

7.3. mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  8.  Šioje tvarkoje nurodyti  asmenys  yra atsakingi už veiksmų, mokiniui susirgus ar 

patyrus traumą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos 

sutrikimą, organizavimą ir vykdymą.  

_______________________ 


