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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Mokyklos darbuotojų veiksmų eigos mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklos darbuotojų veiksmus bei mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų). informavimą apie mokinio sveikatos būklę, Joniškio ,,Saulės“ pagrindinėje mokykloje 

(toliau – Mokykla). 

 2. Mokyklos darbuotojų veiksmų eigą bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). 

informavimą vykdo Mokykla. 

 3. Mokykla atsakinga už pedagogų informavimą ir reikalingų sąlygų sudarymą, t. y. 

vietą, kurioje mokinys galėtų laukti iki atvyks mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 4. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą: pirmąją pagalbą teikia pedagoginiai 

darbuotojai ir/arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas jo darbo Mokykloje metu. 

 5. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai privalo būti išklausę privalomuosius pirmosios 

pagalbos mokymus bei turėti tai įrodantį pažymėjimą. 

 6. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokyklos darbuotojų veiksmų eiga Mokykloje 

organizuojama vadovaujantis šiuo Aprašu. 

 7. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

 7.1. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti 

darbuotojai. 

 7.2. Trauma – audinių arba organų sužalojimas, sukeltas išorinio faktoriaus. Trauma 

pagal žalojantį faktorių būna mechaninė (pvz., sužeidimas autoavarijoje), terminė (pvz., nušalimas), 

cheminė (pvz., apsinuodijimas šarmais), elektros (sužalojimas elektros srove), psichinė (pvz., po 

sunkių išgyvenimų). Trauma gali būti uždara, kai nepažeidžiamas odos ir gleivinės vientisumas ir 

atvira (žaizda). 

 7.3. Užkrečiamosios ligos – ligos, kuriomis užsikrečiama tiesiogiai nuo kitų 

organizmų (sergančių arba ligos nešiotojų) arba nuo užkrėstų daiktų arba išskyrų. 

 7.4. Ūmus sveikatos sutrikimas – karščiavimas, skausmas, viduriavimas, vėmimas, 

kosėjimas, pūlingos išskyros iš nosies ir/ ar kt. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI 

 

 8. Mokiniui pajutus sveikatos negalavimus Mokykloje:  

 8.1. Mokyklos darbuotojas tuo metu esantis šalia teikia pirminę reikalingą pagalbą ir/ 

ar pirmąją pagalbą; 

 8.2. dirbantis klasėje pedagogas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

nedelsdamas informuoja apie sveikatos būklę tėvus (globėjus, rūpintojus); 



 8.3. mokinys nukreipiamas pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jo darbo 

Mokykloje metu kuris įvertina ar mokinys gali toliau dalyvauti Mokyklos veikloje; 

 8.4. įvertinus, jog mokinio sveikatos būklė riboja jo dalyvavimą Mokyklos veikloje – 

mokinys laukia ramioje vietoje (mokytojų kambaryje ar kitoje numatytoje vietoje arba visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto kabinete jo darbo Mokykloje metu) iki atvyks tėvai (globėjai, 

rūpintojai) arba mokinys turės galimybę vykti į namus savarankiškai; 

 8.5. Mokyklos darbuotojas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas jo darbo 

Mokykloje metu susiklosčius būtinajai situacijai, nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 9. Su šia Tvarka supažindinami su tvarkos vykdymu susiję darbuotojai. 

________________________ 

 


