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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUKSINIS RAKTELIS“  

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-

DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

            1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) darbuotojų 

veiksmų eigos aprašas vaikui susirgus ar patyrus traumą (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lopšelio-

darželio darbuotojų veiksmus bei teisėtų vaiko atstovų informavimą apie vaiko sveikatos būklę 

Lopšelyje-darželyje. 

           2. Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų eigą bei teisėtų vaiko atstovų informavimą vykdo 

Lopšelis-darželis.  

           3. Lopšelis-darželis atsakingas už reikalingų sąlygų sudarymą, t. y. paskirta vieta, kurioje 

vaikas galėtų laukti iki atvyks vaiko tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), informuojami pedagogai. 

           4. Vaikui susirgus ar patyrus traumą pirmąją pagalbą teikia Lopšelio-darželio darbuotojai 

ir/arba visuomenės sveikatos specialistas jo darbo Lopšelyje-darželyje metu.  

           5. Lopšelio-darželio mokytojai, auklėtojų, mokytojų padėjėjai privalo būti išklausę 

privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus bei turėti tai įrodantį pažymėjimą.  

            6. Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmus vaikui susirgus ar patyrus traumą Lopšelyje-

darželyje reglamentuoja šie teisės aktai: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 

straipsnis, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. 

IX-886, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01),Visuomenės sveikatos 

specialisto pareigybės aprašymu ir šiuo Aprašu.  

            7. Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio veiklą Lopšelyje-darželyje, kvalifikacinius 

reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės 

aktai.  

            8. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

            8.1. 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).  

            8.2. Užkrečiamosios ligos – ligos, kuriomis užsikrečiama tiesiogiai nuo kitų organizmų 

(sergančių arba ligos nešiotojų), kartais – nuo užkrėstų daiktų arba išskyrų.  

            8.3. Ūmus sveikatos sutrikimas – karščiavimas, skausmas, viduriavimas, vėmimas, kosėjimas, 

pūlingos išskyros iš nosies ir/ ar kt.  

 

 



II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS 

TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO 

APIE MOKYKLOJE-DARŽELYJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS 

SUTRIKIMĄ EIGA 

 

            9. Vaikui pajutus sveikatos negalavimus Lopšelyje-darželyje:  

            9.1. Lopšelio-darželio darbuotojas, tuo metu esantis prie vaiko, teikia jam pirminę reikalingą 

pagalbą ir/ ar pirmąją pagalbą patyrus traumą, vadovaudamasis Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis 

raktelis“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu; 

            9.2. apie vaiko sveikatos būklę šalia esantis darbuotojas praneša grupės auklėtojui, kuris 

nedelsdamas informuoja teisėtus vaiko atstovus;  

            9.3. vaikui pajutus sveikatos negalavimus, šalia vaiko esantis darbuotojas informuoja 

visuomenės sveikatos specialistą jo darbo Lopšelyje-darželyje metu arba jam nesant direktorių, 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kurie padeda įvertinti, ar vaikas gali toliau dalyvauti Lopšelio-

darželio veikloje;  

            9.4. įvertinus, jog vaiko sveikatos būklė riboja jo gebėjimą dalyvauti Lopšelio-darželio 

veikloje,  vaikas, prižiūrimas suaugusiojo, laukia visuomenės sveikatos specialisto kabinete iki atvyks 

teisėti vaiko atstovai arba vaikas turės galimybę vykti į namus;  

            9.5. esant būtinybei, Lopšelio-darželio darbuotojas ar visuomenės sveikatos specialistas 

kviečia greitąją medicinos pagalbą.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            10. Lopšelio-darželio darbuotojo veiksmų eigą vaikui susirgus ar patyrus traumą kontroliuoja 

Lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo.  

            11. Visuomenės sveikatos specialisto  veiksmų eigą vaikui susirgus ar patyrus traumą 

kontroliuoja Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo.  

_________________ 


