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VILNIAUS ,,ZILVINELIO" LOPSELIO - DARZELIO
VAIKl) APZIOROS DEL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZES IR NIEZ{)
TVARKOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus ,,Zilvinelio" lopselio - darzelio vaik4 apfoiros del asmens higienos, pedikuliozes ir niez4 aprasas (toliau - Aprasas) nustato vaik4
apfoiros del asmens higienos, pedikuliozes ir niez4 veiksmus,,,Zilvinelio" lopselyje-darzelyje (toliai - Jstaiga).
2. Aprasas skirtas Jstaigos darbuotojams.
3. Aprase vartojamos Sc}vokos atitinka Lietuvos Respublikos svietimo jstatyme (Zin., 1991, Nr.23-593: 2011 , Nr.38-1804) ir kituose teises
aktuose vartojamas Sc}Vokas.
4. Aprasas sudarytas vadovaujantis:
4.1. Higienos norma HN-75 :2010 ,,Jstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priesmokyklinio ugdymo program<}. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai", patvirtintu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandzio 22 d. jsakymu Nr. V-313;
4.2. Sveikatos priefoiros jgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo istaigose metodinemis rekomendacijomis, parengtomis Sveikatos mokymo ir
lig4 prevencijos centro;
4.3. Sveikatos prieziiiros ikimokyklinio ugdymo istaigose tvarkos aprasu ir Vaik4 sveikatos prieziiiros ikimokyklinio ugdymo ;staigose
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. V-58 (Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2014-01-27 jsakymo Nr.V-124 redakcija);
4.4. Uzkreciam4 lig4 profilaktikos ir kontroles centro Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto infekcini4 lig4, dermatovenerologijos ir
mikrobiologijos klinikos metodinemis rekomendacijomis ,,Niez4 epidemiologija, klinika, profilaktika" ir ,,Pedikuliozes epidemiologine prieziiira ir
kontrole".

D. VAIKl) APZIORA DEL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZES IR NIEZ{)
5. Vaik4 asmens higienos apziiira del pedikuliozes ir niez4 Jstaigoje vykdoma gavus tev4 rastiskc} sutikimc} del vaik4 pedikuliozes ir asmens
higienos patikrinimo pasirasant ankstyvojo, ikimokyklinio, ar priesmokyklinio ugdymo sutartj.
6. Sveikatos prieziiiros specialistas (toliau - Specialistas) profilaktinj vaik4 tikrinimc} del pedikuliozes organizuoja 1 kart<} ketvirtyje, niez4 pagal epidemiologines reikmes. Tikrinimo rezultatai (pedikuliozes) zymimi ,,Patikrinimo del pedikuliozes registravimo zumale" (1 priedas).

7. Uz vaik4 ugdym~ ir prieziilr~ atsakingi pedagogai, turi uztikrinti, kad vaikai nesidalintq asmeninemis §ukomis, plauk4 §epe~iais, kitais
galvos prieziuros reikmenimis, asmeniniais galvos apdangalais ir/ar drabuziais .Vaik4 asmens higienos reikmenys Iaikomi vaik4 riib4 spintelese.
8. Atliekant patikrinim~, Specialistas ar grupes aukletoja, turi elgtis korekti§kai ir kvalifikuotai. Vaikas neturi jaustis ne§varus ir kaltas, jei jo
galvoje ar drabuziuose butq rasta uteli4.
9. Pastebejus uteletumo atvej~, darbuotojai nedelsiant vykdo uteletumo i§plitimo profilaktikos veiksm4 plan~, kuris yra i§destytas 2 priede.
10. Vaikas, kurio galvos plaukuose rasta uteli4, neturi buti tuoj pat atskirtas nuo kitq vaik4, be to, jis gali likti darzelyje iki dienos pabaigos.
Baigus patikrinim~ butina tuoj pat informuoti vaiko tevus ar globejus telefonu ar tiesiogiai (3 priedas).
11. Grupes, kurioje buvo nustatytas uteletumo atvejis, tevams i§dalinami lai§kai, kuriais rekomenduojama patikrinti savo vaik4 galvas del
galimo uzsikretimo utelemis bei suteikiama informacija apie uteletumo profilaktik~ (4 priedas).
12. Pastebejus uteletumo ar niez4 atvejus, darbuotojai nedelsiant informuoja lop§elio-darzelio ,,f\zuolas" administracij~ ir Specialist~.
13 . Specialistas informuoja lop§elio-darzelio ,,t\zuolas" bendruomem; ir rekomenduoja patikrinti vaik4 galvas del galimo uzsikretimo utelemis
bei suteikia informacij~ apie pedikuliozes profilaktik~.
14. Vaikas j darzelj gali sugrjzti tik tada, kai uteles i§naikinamos (t.y. nerandama nei uteli4, nei glind4). Jstaiga gali pareikalauti i§ tevq ra§ti§ko
patvirtinimo, kuriame tevai/globejai nurodo, kokiomis priemonemis ir kada buvo pradetas vykdyti uteli4 naikinimas (3 priedas.).
15 . Esant niez4 susirgimui, vaikas i daze Ii gali sugrjzti po pravesto gydymo, pateikus medicinin~ 049/a fonnos pazym~.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Su vaik4 apzifiros del asmens higienos, pedikuliozes ir niez4 tvarkos apra§u turi bfiti pasira§ytinai supazindinti uz vaik4 ugdym~ ir priezifir~
atsakingi darbuotojai.
17. Uz pedikuliozes profilaktikos vykdym~ ir jos priezifir~ atsakingas Jstaigos Specialistas.
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Vilniaus ,,Zilvinelio" lopselio - darzelio
Vaik4 apziuros del asmens higienos,
pedikuliozes ir niez4 tvarkos apraso
2 priedas

VILNIAUS ,,ZILVINELIO" LOPSELIS-DARZELIS
UTELETUMO ISPLITIMO PROFILAKTIKOS VEIKSMV PLANAS

Pastebejus uteletumo atveji, darbuotojai nedelsiant informuoja admini~tracij~ ir bendrosios praktikos slaugytoj~

~~
,

Korektiskai
Patikrinamos
Grupes vaik4 tevai
Atlieka rub4
supazindinami su
grupes vaik4 galvos spinteli4, plauk4
informuojami
prieziuros
uteletumo
vaiko tevai,
(butinas tev4
sutikimas).
pateikiama
priemoni4, faidim4 profilaktikos
~tmintine, iteikiami
Atsakingas kampeli4
rekomendacija
laiskai (3 priedas).
dietistas/sveikatos dezinfekcijlt,
gydymui,
Atsakingas pakeiciami
iteikiamas laiskas. prieziuros
ranksluosciai,
dietistas/sveikatos
(2 priedas).
specialistas.
prieziuros
patalyfie.
Atsakingas special istas.
Atsakingas
dietistas/sveikatos
aukletoj4 padejejos.
prieziuros
specialistas.
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Grupes tev4 lentose
patalpinama
vaizdine medziaga
pedikuliozes
profilaktikos
tematika.
Atsakingas dietistas/sveikatos
prieziuros
specialistas.

Tikrinamos vaik4
galvos kas 3-4
dienos, uteli4
neradus,
pakartotinai tikrinti
po savaites.
Atsakingas dietistas/sveikatos
prieziuros
specialistas.

\Vaikas i kolektyvlt
sugrizta pilnai
isnaikinus glindas ir
uteles, tevams
pateikus rastgklt
j patvirtinimlt apie
naudotas gydymo
priemones.
Atsakingas - vaik4
tevai.
\ Kontroler vykdo
dietistas/sveikatos
prieziuros
specialistas.

Vilniaus ,,Zilvinelio"lopselio - darzelio
Vaik4 apziiiros del asmens higienos,
pedikuliozes ir niez4 tvarkos apraso
3 priedas

LAI SKAS TEVAMS/GLOBEJAMS
Gerbiami teveliai ar globejai
Taip jau atsitiko, kad Jiis4 siinaus/dukros (pabraukti) _ _ _ __
- -------..aalvos plaukuose/drabuziuose buvo rasta uteli4.
Taciau tai dar nereiskia, kad Jiis4 namuose nesilaikoma higienos
reikalavim4. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo
uzsikretimo utelemis. Uteles negali skraidyti ar sokineti. Dazniausiai
utelemis uzsikreciama tiesioginio s<Jlycio su uteletais zmonemis metu
(is galvos i galv<J), reciau - keiciantis drabuziais, patalyne, sukomis,
sepeciais, naudojantis bendra lova, ranksluosciais, pagalvemis.
Prasome imtis priemoni4, kad but4 isnaikintos uteles, esancios Jus4 vaiko galvos
plaukuose/drabuziuose. Tam tikslui skirti medikamentai parduodami vaistinese, jie naudojami
grieztai laikantis gamintojo informaciniame lapelyje pateikt4 nurodym4.
I darzeli Jiis4 vaikas gali sugrizti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabuziuose nebeliks
uteli4 (pritaikius uteli4 naikinimo medikamentus arba uteles ir glindas pasalinus rankiniu biidu).
Prasome uzpildyti zemiau esanci<J sio laisko dali.
Jei iskilo klausim4, skambinkite telefonu: .. .......... .......... .... ...... ............................ .... .... ...............
Dekojame
Prasome uzpildyti, pasirasyti ir gr<Jzinti si<J dalj j lopseli - darzeli:

Vaiko vardas, pavarde_ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Priemones, panaudotos uteli4 naikinimui, pavadinimas_ _ __ _ _ _ _ _ __
Gydymo pradzios data_ _ _ __
Data, kada ugdytinis grifo i lopseli - darzelj,_ _ _ _ __
Tevo/globejo parasas_ _ _ __
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Vilniaus ,,Zilvinelio"lopselio - darzelio
Vaik4 apfoiros del asmens higienos,
pedikuliozes ir niez4 tvarkos apraso
4 priedas

LAISKAS TEVAMS/GLOBEJAMS
Gerbiami teveliai ar globejai,

Taip jau atsitiko, kad grupeje, kurill lanko Jiis4 vaikas, kai
kurie vaikai apsikrete utelemis.
Gali biiti, kad nuo utelet4 vaik4 apsikrete ir Jiis4 vaikas.
Taciau tai dar nereiskia, kad Jiis4 namuose nesilaikoma
higienos reikalavim4. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo
uzsikretimo utelemis. Uteles nemoka skraidyti ar sokineti.
Dazniausiai utelemis uzsikreciama tiesioginio slllycio su uteletais zmonemis metu (is galvos i
galvll), reciau - keiciantis drabuziais, patalyne, sukomis, sepeciais, naudojantis bendra !ova,
ranksluosciais, pagalvemis.
Darzelio administracija praso padeti sustabdyti uteli4 plitimll. Geriausias biidas kovoti su
utelemis - reguliariai tikrinti vaiko galvll. Jdemiai perskaitykite sias rekomendacijas net ir tuo
atveju, jei Jiis4 vaikas nera uzsikret~s utelemis.
Jei radote uteli4 vaiko galvoje, biitinai informuokite darzelj ar kitll jstaigll, kurioje lankosi
kiti Jiis4 vaikai. Taip pat reikia informuoti ir Jiis4 vaiko draug4 tevus ar globejus. Tai yra vienas is
efektyviausi4 biid4 apsaugoti kitus ir uzkirsti keli<J pedikuliozes (uteletumo) plitimui.
Jei iskilo klausim4, galite skambinti telefonu:(8-5)419212 El.p.:rastine@zilvinelis.vilnius.lm.lt.
Aciii uz bendradarbiavim~!
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Vilniaus ,,.Zilvinelio" lopselio - darzelio
Vaik4 apfolros de! asmens higienos,
pedikuliozes ir niez4 tvarkos apraso
l priedas
VILNIAUS ,, ZILVINELIO" LOPSELIS - DARZELIS
PATIKRINIMO DEL PEDIKULIOZES REGISTRAVIMO ZURN ALAS

Data

Grupes
pavadinimas

lsvados

\
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Atsakingas/parasas

