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ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 
PATALPŲ ŠVAROS IR UGDYTINIŲ/KLIENTŲ ASMENS HIGIENOS 

TIKRINIMŲ CENTRE TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I. SKYRIUS 
                   BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių specialiojo ugdymo centro (toliau – Centras) patalpų švaros ir ugdytinių/klientų asmens 

higienos tikrinimų Centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodţio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672  

redakcija). 

2. Šiuo Aprašu siekiama uţtikrinti ugdytinių/klientų teisę į sveiką ir saugią aplinką, šalinti rizikos 

veiksnius, galinčius sukelti uţkrečiamas ligas ir jų plitimą dėl asmens higienos reikalavimų 

nesilaikymo. 

3. Centro ugdytinių/klientų sutartyje numatyta, kad tėvai (rūpintojai, globėjai) turi „išleisti į 

Centrą vaikus/klientus tvarkingai apsirengusius, laikantis higienos reikalavimų ir neprieštarauti Centro 

organizuojamiems ugdytinio/kliento sveikatos, asmeninės higienos patikrinimams, nepaţeidţiant 

ugdytinio/kliento orumo ir teisės į privatumą“. 

4. Tėvai (rūpintojai, globėjai), prieštaraujantys dėl minėto papildymo sutartyje, turėtų pristatyti 

gydytojo išvadą dėl ugdytinio/kliento sveikatos būklės. 

 

II. SKYRIUS 

            UGDYTINIŲ/KLIENTŲ ASMENS HIGIENOS IR PATALPŲ ŠVAROS 
TIKRINIMŲ CENTRE PERIODIŠKUMAS 

 

5. Ugdytinių/klientų asmens higienos švaros patikrinimą, nepaţeidţiant ugdytinio/kliento teisių 

atlieka visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas: 

5.1. profilaktinis patikrinimas atliekamas mokiniams sugrįţus į Centrą po atostogų (vasaros, 

rudens, ţiemos, pavasario ir papildomų), t.y. 4-6 kartus per mokslo metus; 

5.2. pagal poreikį, jei grupėje/klasėje buvo aptikta pedikuliozės atvejų, prašo auklėtojas/mokytojas 

ar gaunama signalų iš tėvų (rūpintojų, globėjų). 

6. Patalpų švaros bei higienos reikalavimų laikymosi Centre patikras atlieka sudaryta komisija 

(Direktoriaus įsakymas 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. VĮ-110 (1.3.): 

6.1. komisija įsipareigoja 3 kartus mokslo metų eigoje: rugsėjo-spalio mėn., sausio-vasario mėn., 

geguţės mėn. patikrinti Centro patalpų švarą ir atitikimą sveikatos saugos ir higienos reikalavimams; 

6.2. patikrinimo protokole fiksuoti trūkumus; 

6.3. apie patikrinimo rezultatus informuoti Centro administraciją; 

6.4. esant trūkumams, skirti atsakingus ir terminą trūkumams pašalinti. 



7. Esant pedikuliozės ar kitų uţkrečiamų ligų padaţnėjimo atvejams Centro patalpose atliekami 

papildomi valymo darbai su uţkratą naikinančiomis buitinėmis valymo priemonėmis. 

 

III. SKYRIUS 

UGDYTINIŲ/KLIENTŲ HIGIENOS TIKRINIMO IR TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA 

 

8. Centre atliekamas ugdytinių/klientų asmens higienos profilaktinis tikrinimas (5 punktas). 

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami, kad pedikuliozė -  tai ne švaros problema, o liga, 

kurią reikia gydyti, todėl ir patys privalo kuo daţniau patikrinti savo vaikus. 

10. Esant pedikuliozės atvejui tėvai (rūpintojai, globėjai) informuojami individualiai ir 

konfidencialiai: 

10.1. visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas praneša tėvams (rūpintojams, globėjams) apie 

pedikuliozės atvejį, pataria, kaip gydytis; 

10.2. tėvai informuojami, kad ugdytinis/klientas utėlių naikinimo metu negali lankyti Centro, į 

Centrą grįsta tik visiškai išnaikinus utėles, t.y., kai nerandama nei utėlių, nei glindų. 

11.  Jei tėvai (rūpintojai, globėjai) nesutinka geranoriškai spręsti problemos, Centro Vaiko gerovės 

komisija pagalbos gali kreiptis į socialiniu darbuotojus ar pareikalauti iš tėvų (rūpintojų, globėjų) 

raštiško patvirtinimo, kuriame būtų nurodyta, kokiomis priemonėmis ir kada buvo naikinamos utėlės. 

12.  Esant uţkrečiamų ligų atvejų, tėvai (rūpintojai, globėjai) informuojami dėl uţkrečiamų ligų 

protrūkio. Centro skelbimų lentoje viešai skelbiama apie karantiną. 

 

IV. SKYRIUS 

                                                 TĖVŲ PAREIGOS 

 

13.  Tėvai turi pasirūpinti gydymo priemonėmis, preparatais, kurie būtų saugūs ir uţtikrintų 

šimtaprocentinį efektą. 

14. Uţtikrinti, kad šeimos nariai naudotųsi tik savo asmeninėmis priemonėmis, kad uţkratas 

neplistų. 

15. Po utėlių naikinimo jiems skirtais preparatais, būtinai tinkamai iššukuotų plaukus specialiomis 

šukomis. Šukavimo metu pašalinamos negyvos utėlės ir labai tvirtai prie plauko prisitvirtinusios utėlių 

glindos. Jei po gydymo tinkamai iššukuojami plaukai, esančios apmarintos glindos gali atsigauti ir iš jų 

vėl išsiristi naujos utėlės. 

 

        V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Ţinios apie utėlėtumą ir kitas uţkrečiamas ligas yra esminis dalykas, uţtikrinantis jų plitimo 

maţinimą. Visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas Centro bendruomenei paruošia ir dalija 

lankstinukus, kuriuose pateikiama išsami informacija, kaip išvengti utėlių ir kitų uţkrečiamų ligų. 

 

_____________________________ 

 

 

 

  


