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FUNKCIJA PRIEMONES
PAVADINIMAS

IVYKDYMO
LAIKAS

PRIEMONES
IGYVENDINIMO

KRITERIJAI
1 Sveikatinimo

veiklos
metodiniq
konsultacijq
ugdymo fstaigos
darbuotojams,
mokiniams, jq
tevams
(globejams)
teikimas bei
metodines,
informacines
medZiagos
mokiniq
sveikatos
i5saugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kauoimas.

l. 1. Individualiq kontaktiniq
konsultacijq teikimas
vaikams, jq tevams
(globejams) bei ugdyrno

istaigos darbuotojams.

Rugsejis -
rugpjutis.

Ne maZiau kaip 10

konsultacijq.

1.2. Metodines ir
informacines medZiago s

poreikio ugdymo istaigoje
iSsiaiSkinimas - ugdymo

istaigos darbuotojq apklausos
(LodLiu ar ra5tu) atlikimas.

Rugsejis-
rugpjltis.

2 apklausos.

2. Informacijos
sveikatos
iSsaugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida (ugdymo

istaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

2.1. Sukauptos metodines ir
informacines medZiagos
vaikq sveikatos i5saugoj imo
ir stiprinimo klausimais
vieSinimas ugdymo istaigos
aplinkoje - sveikatos
kabinete, grupdse, bendro
naudoiirno erdvese.

Rugsejis-
rugpj[tis.

5 temq plakatar,2
temq stendai, 5 temq
lankstinukai.

2.2. Sukauptos metodinds ir
informacines medZiagos
vaikq sveikatos iSsaugoj imo
ir stiprinirno klausimais
vie5inimas virtualioj e erdvej e

- ugdymo istaigos ir (ar)
AnvkSdiu rai ono savivaldybes

Rugsejis-
rugpjutis.

2 temtl straipsniai.

r. ,)



visuomends sveikatos biuro
internetiniuose puslapiuose ir
(ar) socialinio tinklo
,,Facebook" paskyrose.

2.3. Renginiq organizavimas
ugdymo istaigos
bendruomenei sveikatos
ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr.4l-1-
SVEIKATA i5vardintomis
sveikatos temomis.

Rugsejis-
rugpjfitis.

2 temr4 renginiai.

2.4. Or ganizuoj amq renginiq
vie5inimas - straipsniq
rengimas ugdymo istaigos ir
(ar) Anyk5diq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams ir (ar) socialinio
tinklo ,,Facebook"
paskvroms.

Rugsejis-
lugpiutis.

2 temq straipsniai.

J. Pagalba vaikams
ugdant sveikos
gyvensenos ir
asmens higienos
ieudZius.

3. 1. Individualiq konsultacijq
teikimas vaikams.

Rugsejis-
rugp.jltis.

4 konsultacijos.

3.2. Vaikq asmens higienos
tikrinimas.

Rugse.iis-
rugpjlrtis.

2 patikrinimai.

4. Mokiniq
maitinimo
organizavimo
prieZiflra,
skatinant sveik4
mityb4 bei
sveikos
mitybos igildZiq
formavim4.

4.1. Teikti ugdymo istaigos
administracij ai pasillymus
vaikq sveikos mitybos
klausimais.

Rugsejis-
rugpjDtis.

2 konsultacijos.

4.2. Y ertrnti sudarytus
valgiaraSdius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitikti visuomenes
sveikatos prieZihros teises
aktams. Informuoti ugdymo

istaigos administracrj 4 apie
nustatytas neatitiktis
(paZeidimus) bei sillyti
priemones j oms pa5alinti.
Nustatytq paZeidimq Salinimo
kontrole.
4.3. Informacij os pateikimas
Anyk5diq rajono savivaldybes
visuomends sveikatos biurui
apie vaikus, kuriems
reikalingas tausoj antis
maitinimas.

Po kiekvieno atvejo.



5. Ugdymo istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZilros teises
aktams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
ugdymo istaigos
aplinkos bei
s4lygq gerinimo
klausimus.

5.1. Vertinti ugdymo istaigos
aplink4 del atitikties
visuomends sveikatos
prieZiflros teises aktq
reikalavimams ir informuoti
ugdymo istaigos
administracrj E apie nustatytus
neatitikimus:
- Ugdymo patalpq
apSvietimas, vddinimas,
valymas, dezinfekcija
(ugdymo istaigos
klasiq/grupiq, sporto salds,

koridoriq ir t.t.).
- Suolq bukle, iSdestymas ir
rekomendacijos vaikams del
sdddsenos pagal suZymdtus
tam tikromis spalvomis
suolus.

Rugsejis-
rugpjutis.

Ne maZiau kaip 2
kartus per mokslo
metus.

5.2. Konsultuoti pedagogus

del vaikq sedesenos pagal
suZymetus tam tikromis
spalvomis suolus,
priklausomai nuo jq ugio,
regejimo ir klausos bfikles,
atsiZvelgiant i gydytojq
rekomendaciias.

Rugsejis-
rugpjDtis.

Ne maZiau kaip 2
kartus per mokslo
metus.

6. Pasillymq
ugdymo istaigos
vadovui del
reikalingq
priemoniq,
uZtikrinandiq
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

6. 1. Nelaimingq atsitikimq,

ivykstandiq ugdymo istaigoje
bei pakeliui i jqliS jos,
resistravimas ir analizd.

Rugsejis-
rugpj[tis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atvejo.

6.2. Rekomendacijq del
nelaimingq atitikimq
prevencijos ugdymo itaigoje
pateikimas ugdymo istaigos
bendruomenei.

Rugsejis-
rugpjutis.

Rekomendacijos
teikiamos po
kiekvieno atvejo.

6.3. Dalyvavimas ugdymo

istaigos susirinkimuose
rengiant nelaimingq
atsitikimq prevencij os

oriemoniu plana.

Rugsejis-
rugpjttis.

Pagal poreiki.

7. Pagalba
komplektuojant
frzinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas del
vaikq galimybes
dalyvauti fizinio
aktyvumo
veiklose.

7 .l.Fizinio ugdymo grupiq
s4ra5q sudarymas ir jq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui ar jo igaliotam
asmeniui.

Rugsejis-
rugpjfltis.

1 informacijos
pateikimas.

7 .2. U gdymo istaigos vadovo
ar jo igalioto asmens

informavimas apie vaikq
galimybes dalyvauti frzimo
aktyvumo veiklose, remiantis
jq profi laktinemis sveikatos
paZvmomis.

Rugsejis-
rugpjutis.

1 informacijos
pateikimas.



8. Informacijos
apie kasrnetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip 1 kart4 per
metus
pateikimas
ugdymo istaigos
bendruomenei.

8.1. Vaikq sveikatos
duomenq kaupimas ir
tikrinimas Vaikq sveikatos
stebesenos informacinej e

sistemoie (toliau - i/SS1E.

Rugsejis-
rugpjutis.

1 privalomas
patikrinimas ir kiti
patikrinimai pagal
poreiki.

8.2. Apibendrintos
informacijos apie vaikq
sveikat4 pateikimas ugdymo

istaigos vadovui arjo
iealiotam asmeniui.

Rugsejis-
rugpjltis.

I informacijos
pateikimas.

8.3. Vaikq sveikatos
duomenq, esandiq VSS IS,
anahze ir rekomendacij q
pateikimas ugdymo istaigos
bendruomenei.

Rugsejis-
rugpjltis.

1 anahze t I
rekomendacija.

9. Letiniq
neinfekciniq ligq
rizikos veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
sveikatai
nepalankaus
maisto ir kt.)
paplitimo
nustatymas.

9. l. Registruoti rizikos
veiksniu oaolitima.

Rugsejis-
rusniltis.

Kiekvieno atvejo
metu.

9.2. Mokyti vaikus,
pedagogus ir tevus optimaliai
gyventi, sergant ivairiomis
letinemis ligomis
(alergij omis, astma, diabetu,
epilepsija, hemofilija ir kt.).

Rugsejis-
rugpj[tis.

Kiekvieno atvejo
metu.

10, Pagalba
organizuojant
mokiniq
imunoprofilaktik
a.

1 0. 1. Informacinds medZiagos
apie profi laktiniq skiepij imq
svarb4 pateikimas ugdymo

istaigos bendruomenei.

Rugsejis-
rugpj[tis.

2 temq plakatai.

11 Dalyvavimas
ugdymo istaigos
prevencinio
darbo grupdse,
VGK komisijoje
sprendZiant
vaikq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
problemas.

I l.l . Dalyvauti ugdymo

istaigos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis -
gruodis.

I komisij4
neitraukta.

11.2. Teikti si[lymus
sprendZiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugseiis -
gruodis.

Kiekvienu atveju
teikiami pasillymai.

t2. Informacijos
visuomenes
sveikatos centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkrediam4j4

12.1 . U Lkrediamosios ligos ar
apsinuodijimo atvejq ugdymo

istaigoj e registracija ir
analize.

Rugsejis-
rugpjutis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atvejo.

12.2. U Lkrediamosios ligos ar
apsinuodij imo atvejq iSvadq
bei rekomendaciiu pateikimas

Rugsejis-
rugpjutis.

ISvados ir
rekomendacijos



lig4 ar

apsinuodijim4
ugdymo
istaieoie.

visuomends sveikatos centrui
apskrityje.

teikiamos po
kiekvieno atvejo.

13. Visuomends
sveikatos
prieZiuros

istaigos
specialistq
nurodytq
uZkrediamqjq
ligrl
epidemiologines
prieZilros
priemoniq

igyvendinimas
ugdymo
istaisoie.

13. l. UZkrediamqlq ligq
kontroles ir epidemiologinio
tyrimo ugdymo istaigoje
vykdymas taikant visuomenes
sveikatos centro nurodytas
priemones.

Rugsejis-
rugpj[tis.

Kontrole ir tyrirnas
vykdon-ri kiekvieno
atvejo metu.

14. Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

14. 1. Pirmosios pagalbos
teikimas ivykus nelaimingarn
atsitikimui, greitosios
pagalbos iSkvietimas ir vaikq
tevu (globeiu) informavimas.

Rugsejis-
rugpjfltis.

Kiekvieno atvejo
metu.

7 4.2. P irmosios medicinines
pagalbos rinkiniq sveikatos
kabinete prieZitra, jq
papildymas.

Rugsejis-
mgpj[tis.

2 patikrinimai,
papildymas
atliekamas esant
poreikiui.

14.3. Ugdymo istaigos
bendruomenes inforrnavimas
apie pirmosios pagalbos
mokymtl kurstl i Sklausyrna.

Rugsejis-
rugpjfitis.

Informuojama po
kiekvienq mokymq.

1 4.4. Pirmosios pagalbos
teikimo atvejtl registravimas
t analizd.

Rugsejis-
rugpj[tis.

Registracija ir
analize atliekama po
kiekvieno atveio.
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