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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 

 DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI  SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR 

TEISĖTŲ VAIKO  ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR 

ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) darbuotojų veiksmų vaikui 

susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar 

ūmų sveikatos sutrikimą  tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato lopšelio - darželio darbuotojų veiksmų 

vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie lopšelyje - darželyje 

patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarką. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta 

tvarka.  
 

                     II. LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR 

PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE  ORGANIZAVIMAS 
 

 3. Už vaiko ugdymą ir priežiūrą atsakingas pedagogas nedelsdamas apie vaiko ūmų susirgimą ir 

įvykusią traumą praneša lopšelio-darželio vadovui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistui. 

 4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar pedagogas informuoja teisėtą vaiko atstovą ir 

įvertina ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės veikloje. 

 5. Esant būtinumui visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar už vaiko ugdymą ir priežiūrą 

atsakingas pedagogas, nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą. 

 6. Susirgus vaikui jis paguldomas ramioje vietoje ir stebimas kol atvyks teisėtas vaiko atstovas ar 

atvyks greitoji medicininė pagalba. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar už vaiko ugdymą ir 

priežiūrą atsakingas darbuotojas turi lydėti nukentėjusį vaiką į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą 

ir likti su juo, kol atvyks vaiko tėvai ar teisėti vaiko atstovai. 

 7. Jei kyla įtarimų kad vaikas serga užkrečiama liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas kol 

atvyks teisėtas vaiko atstovas. 

      8. Teisėti vaiko atstovai ar įgalioti asmenys  turi nedelsiant pasiimti vaiką iš lopšelio-darželio, jei 

vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų  sveikatai. 

     9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir už vaiko ugdymą ir priežiūrą atsakingas 

pedagogas turi turėti grupės  vaikų tėvų adresus ir telefono numerius. 

 10 .Pirmos pagalbos rinkinys turi būti saugomas bet kuriuo metu vaikus prižiūrinčiam darbuotojui 

prieinamoje vietoje.  

 11. Visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai ir auklėtojų padėjėjai turi turėti pirmos pagalbos 

žinių pažymėjimus ir mokėti suteikti pirmąją būtinąją pagalbą. 

 12. Įvykus traumai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja  nelaimingo 

atsitikimo tyrimą ir informuoja teisėtus vaiko atstovus. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

             13.  Aprašo kontrolę vykdo lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktorius. 

    14. Šis Aprašas papildomas ar keičiamas pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro nustatytai tvarkai. 

 

_________________ 



 

 


