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             direktoriaus 2022-12-30  
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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ PIRMOSIOS PAGALBOS  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“ (toliau - Mokykla) pirmosios pagalbos organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau - aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir 

pirmosios pagalbos rinkinių pakeitimo, kuriame patvirtinti nauji reikalavimai įmonių ir įstaigų pirmosios 

pagalbos rinkiniams. 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl 

privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos 

aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos 

sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo. 

              3. Lietuvos higienos norma  HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio 

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta  Lietuvos  Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, su vėlesniais pakeitimais. 

  4. Aprašas reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Mokykloje.  

  

II SKYRIUS  

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS  

  

5. Mokykla privalo sudaryti saugias ugdymo ir darbo sąlygas ugdytiniams ir darbuotojams.  

6. Įstaigos darbuotojai gali dirbti tik teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, atestuoti 

pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąsias programas. 

         7. Pedagoginiai darbuotojai, mokytojų padėjėjai turi būti atestuoti pagal 8 val. privalomojo 

pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę  programą.   

8. Mokytojas ir mokytojo padėjėjas turi užtikrinti vaikų saugumą ugdymo proceso,                                                    

organizuojamų  renginių, sporto varžybų, išvykų ir ekskursijų metu.  

9. Vaikų maitinimo ir higienos administratoriaus kabinete, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės 

akto reikalavimus. Rinkiniai turi būti lengvai pasiekiami ugdymo metu lopšelio-darželio darbuotojams. 

Už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas  darželio vadovo paskirtas asmuo.  

  10. Pirmosios pagalbos rinkiniu gali naudotis asmenys, teikiantys pirmąją pagalbą. 

  11. Ūmiai susirgus vaikui, darbuotojai nedelsdami apie vaiko sveikatos būklę informuoja darželio  



vadovą, vaikų maitinimo ir higienos administratorių, visuomenės sveikatos biuro specialistą (jam esant 

įstaigoje), vaiko tėvus (globėjus ar rūpintojus) ir kitas institucijas, numatytas teisės aktuose.  

12. Įvykus traumai ar nelaimingam atsitikimui, darbuotojai, vaikų maitinimo ir higienos 

administratorius ar visuomenės sveikatos biuro specialistas (jam esant įstaigoje), nedelsiant teikia 

pirmąją medicinos pagalbą, praneša darželio vadovui, kviečia greitąją medicinos pagalbą (toliau - GMP) 

tel.: 112, informuoja vaiko tėvus (globėjus ar rūpintojus).  

13. Iškvietus GMP, kol atvyks tėvai (globėjai ar rūpintojai), jei vaikas gabenamas į gydymo įstaigą, 

jį lydi tą dieną grupėje dirbantis mokytojas arba kitas darželio vadovo paskirtas asmuo.  

14. Kiekviena trauma ar nelaimingas atsitikimas analizuojami ir tam pritaikomos prevencinės                                    

priemonės, informuojama darželio bendruomenė.  

  

                       II SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

15. Vaikų maitinimo ir higienos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia darželio 

bendruomenę.  

16. Aprašo vykdymą kontroliuoja darželio vadovas.  

17. Aprašas skelbiamas darželio internetinėje svetainėje.  

18. Su pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu turi būti supažindinti už vaikų ugdymą ir 

priežiūrą atsakingi  darbuotojai. 

_______________________________________  

  

  

http://www.dobilas-jonava.lt/

