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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato pirmosios pagalbos suteikimo 

pavojingos sveikatos būklės ir nelaimingo atsitikimo atvejais lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ (toliau-

lopšelyje-darželyje) tvarką. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta 

tvarka.  

 

                  II.  DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS VAIKŲ PAVOJINGOS 

SVEIKATOS BŪKLĖS IR NELAIMINGO ATSITIKIMO ATVEJU 

 

 3. Už vaiko ugdymą ir priežiūrą atsakingas pedagogas nedelsdamas apie vaiko pavojingą 

sveikatos būklę ir įvykusią traumą praneša įstaigos vadovui ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistui. 

 4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įvertina vaiko sveikatos būklę ir informuoja 

tėvus (globėjus, įtėvius). Nesant darbe visuomenės sveikatos priežiūros specialistui vaiko būklę įvertina 

ir tėvus (globėjus, įtėvius) informuoja tuo metu  su vaiku esantis pedagogas.   

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

atsakingas darbuotojas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą ir lydi vaiką į sveikatos 

priežiūros ar gydymo įstaigą iki atvyks vaiko tėvai (globėjai, įtėviai). 

  6. Vaiko pavojingos sveikatos būklės ir nelaimingo atsitikimo atveju jis paguldomas ramioje 

vietoje ir stebimas kol atvyks teisėtas vaiko atstovas ar  greitoji medicininė pagalba.   

 7. Esant vaiko sveikatos būklės sutrikimui, tėvams (globėjams, įtėviams)  rekomenduojama 

kreiptis į šeimos gydytoją dėl galimybės lankyti lopšelį-darželį ir informacijos apie sveikatos sutrikimą. 

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

darbuotojas turi turėti grupės  vaikų tėvų adresus ir telefono numerius. 

 9. Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti saugomas bet kuriuo metu vaikus prižiūrinčiam 

darbuotojui prieinamoje vietoje. 

 10. Visi įstaigoje dirbantys pedagogai, auklėtojų padėjėjai turi turėti pirmos pagalbos žinių 

pažymėjimus ir esant reikalui mokėti suteikti pirmąją būtinąją pagalbą. 

  11. Lopšelio-darželio grupių rūbinėlių informaciniuose stenduose turi būti surašyti tarnybų, į 

kurias reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų 

veiksmų, telefonai. 

 12. Pirmosios pagalbos suteikimo pavojingos sveikatos būklės ir nelaimingo atsitikimo atveju 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pildo reikiamą dokumentaciją. 

 

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. 

 

____________________ 


