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JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktinių priemonių vykdymą Joniškio 

„Saulės“ pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla). 

2. Asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktines priemones vykdo Mokykla ir 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) bendradarbiavimo 

principu. 

3. Mokykla atsakinga už reikalingų sąlygų sudarymą, t. y. patalpos, kurioje bus 

vykdoma apžiūra dėl asmens higienos, parūpinimą, pedagogų informavimą. Biuras atsakingas už 

savalaikį patikros vykdymą. 

4. Mokinių apžiūra dėl asmens higienos Mokykloje organizuojama vadovaujantis 

teisės aktais: Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis 

metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“ ir šiuo Aprašu. 

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio mokinių apžiūrą dėl asmens 

higienos Mokykloje, kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai. 

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

Mokykloje, savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, visuomenės sveikatos 

priežiūros mokykloje tvarkos Aprašu, kitais šio specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės 

aktais. 

7. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

Asmens higiena – atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, drabužių, avalynės priežiūrą, 

buitines bei aplinkos sąlygas ir nustato normas bei taisykles, atitinkančias asmens amžiaus 

anatomines-fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti higieninio elgesio 

įpročius. 

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

utėlė, parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, prazituojanti žmogaus 

drabužiuose. Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos 

priklijuoja prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai šliaužioja. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS EIGA 

 

8. Mokinių tėvai (globėjai) pasirašydami mokymo (si) sutartį sutinka, kad Mokykloje 

būtų vykdoma mokinių asmens higienos patikrinimo procedūra.  
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9. Profilaktiniai patikrinimai dėl pedikuliozės ar niežų atliekami po kiekvienų mokinių 

atostogų (rudens, žiemos ir pavasario) arba įtarus epidemiologines reikmes. Patikrinimus atlieka 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis Mokykloje. 

10. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kaip bus atliekamas 

patikrinimas pagal utėlėtumo profilaktikos organizavimo schemą (1 priedas). 

11. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje, individualiai apžiūrint kiekvieną 

mokinį. Patalpoje turi būti muilo ir vandens. Atliekantis patikrinimą visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas turi elgtis korektiškai ir vadovautis rekomendacijomis.  

12. Įtarus pedikuliozės (radus glindų ar utėlių) ar niežų atvejus, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas pagal Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiksmų mokykloje, 

atliekant užsikrėtimo utėlėmis patikrinimą, algoritmą (2 priedas) raštu informuoja tėvus (globėjus) 

(3 priedas) ir žodžiu informuoja Mokyklos administraciją.  
13. Pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais) turi būti konfidencialus, siekiant 

apsaugoti mokinį nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.  
14. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė, neturi būti tuoj pat atskiriamas nuo kitų 

mokinių, jis gali likti mokykloje iki dienos pabaigos. 
15. Mokinių patikrinimo metu įtarus pedikuliozės ar niežų atvejus, į Mokyklą 

mokiniams draudžiama eiti: 

15.1. tėvams atsisakius panaudoti pedikuliozės ar niežų naikinimo priemones; 

15.2. jei nepaisoma Mokyklos reikalavimų, kuriais Mokykla siekia užtikrinti ligų 

plitimo rizikos prevenciją. 

16. Pastebėjus nešvarias ausis, panages, rankas, drabužius ar pajutus nemalonų kvapą 

klasės vadovas ir/arba visuomenės sveikatos specialistas vykdo individualų pokalbį su mokiniu, 

arba esant būtinybei Mokyklos socialinis pedagogas informuoja apie netinkamą mokinio higieną jo 

tėvus (globėjus) raštu, telefonu ar tiesiogiai.   

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Mokyklos direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo. 

18. Mokyklos direktorius turi užtikrinti galimybę visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistui atlikti patikrinimą sutartu laiku, sudarant sąlygas tikrinimą vykdyti konfidencialiai, t. y. 

atskiroje patalpoje. 

19. Su šiuo Aprašu supažindinami visi Mokyklos pedagoginiai darbuotojai. 

 

 

________________________ 



Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos  

mokinių apžiūros dėl asmens higienos 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UTĖLĖTUMO 

PROFILAKTIKOS ORGANIZAVIMO SCHEMA 
  

 

Mokomoji medžiaga, 

pritaikyta visų amžiaus grupių 

mokiniams, apie utėlėtumo 

plitimą, profilaktines 

priemones 

Profilaktinis mokinių 

patikrinimas dėl užsikrėtimo 

utėlėmis po rudens, žiemos ir 

pavasario atostogų arba esant 

epidemiologinėms reikmėms 

Mokinių 

mokymas kaip 

apsisaugoti nuo 

apsikrėtimo 

utėlėmis 

Mokomosios medžiagos 

pateikimas (atmintinės, 

informaciniai lapeliai, 

mokyklos leidiniai, 

internetiniai puslapiai) 

Utėlėtumo profilaktinės priemonės 

Utėlėtumo atvejais, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas vadovaujasi 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 

veiksmų mokykloje, atliekant apsikrėtimo 

utėlėmis patikrinimą, algoritmu ir atmintine 

„Utėlėtumo profilaktika“ 

Į mokyklos vidaus tvarkos taisykles įrašomos 

nuostatos, kad mokinio tėvai/globėjai, 

nustačius jų vaikams apsikrėtimo utėlėmis 

faktą, turi pateikti informaciją (raštu) apie 

taikytas utėlių naikinimo priemones 

Atsižvelgiant į epidemiologines 

reikmes mokykloje, periodinis 

pokalbių, paskaitų apie 

utėlėtumo profilaktiką 

organizavimas 

Mokyklos pedagogai, iš mokyklos bendruomenės gavę informaciją apie utėlėtumą, informuoja 

mokyklos administraciją ir mokyklos visuomenės sveikatos specialistą 



Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos  

mokinių apžiūros dėl asmens higienos 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO MOKYKLOJE, 

ATLEIKANT UŽSIKRĖTIMO UTĖLĖMIS PATIKRINIMĄ, ALGORITMAS 
  

 

Nerasta 

glindų, 

utėlių 

Patikrinimas dėl užkrėtimo utėlėmis atliekamas 

(po rudens, žiemos, pavasario atostogų) arba pagal 

epidemiologines reikmes (patikrinimą atlieka 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 

dirbantis mokykloje 

Rasta 

glindų, 

utėlių 

Informuoja visą mokyklos 

bendruomenę apie tai, kad 

mokykloje atsirado utėlių, ir 

rekomenduoja tėvams patikrinti 

vaikų galvos plaukus 

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

mokykloje 

Siunčia pranešimą mokinio 

tėvams (globėjams), kad vaikas 

užsikrėtęs utėlėmis, nurodydami 

būdus, kaip jas naikinti 

Rasta 

glindų, 

utėlių 

Nerasta 

glindų, 

utėlių 

Po savaitės mokinys patikrinamas pakartotinai 

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

Mokinys, atvykęs į mokyklą, pateikia visuomenės sveikatos priežiūros specialistui mokykloje 

tėvų (globėjų) informaciją raštu, kada ir kokios priemonės buvo panaudotos naikinant utėles. 

Mokinys mokyklos sveikatos kabinete arba tam skirtoje patalpoje patikrinamas dėl priemonių 

taikymo kokybės 

Rasta glindų, utėlių 

Jeigu tėvai piktybiškai nereaguoja į 

mokyklos pranešimus, apie tai 

informuojamas mokyklos socialinis 

pedagogas bei Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba 

Naikinimo 

priemonės 

kartojamo

s 



Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos  

mokinių apžiūros dėl asmens higienos 

tvarkos aprašo 

3 priedas 

 
 

 

 

Gerbiami tėveliai ar globėjai, 
 

 

 

Taip jau atsitiko, kad Jūsų sūnaus/dukros_______________________________ galvos 

plaukuose/drabužiuose (pabraukti) buvo rasta utėlių. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose 

nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo 

utėlėmis. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su 

utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, 

šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Prašome imtis priemonių, kad būtų išnaikintos utėlės, esančios Jūsų vaiko galvos 

plaukuose/drabužiuose. Tam tikslui skirti medikamentai parduodami vaistinėse, jie naudojami 

griežtai laikantis gamintojo informaciniame lapelyje pateiktų nurodymų. 

Į mokyklą Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabužiuose 

nebeliks utėlių (pritaikius utėlių naikinimo medikamentus arba utėles ir glindas pašalinus rankiniu 

būdu). Prašome užpildyti žemiau esančią šio laiško dalį. 

Jei iškilo klausimų, skambinkite telefonu: (8 426) 60 060 

Dėkojame 

 

Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį į mokyklą: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mokinio vardas, pavardė __________________________________________________________________ 

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas_____________________________________ 

Gydymo pradžios data ______________ ______________________________________________________ 

Data, kada mokinys grįžo į mokyklą__________________________________________________________ 

Tėvo/globėjo parašas______________________________________________________________________ 
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