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VŠĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla (toliau – Įstaiga) mokinių apžiūros dėl

asmens higienos,  pedikuliozės ir  niežų aprašas (toliau – Aprašas)  nustato mokinių apžiūros dėl

asmens higienos, pedikuliozės ir niežų veiksmus.

2. Aprašas skirtas Įstaigos darbuotojams. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Aprašas sudarytas vadovaujantis:  

4.1.  Lietuvos  higienos  norma  HN  21:2011  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo

programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“ ir Lietuvos  higienos  norma  HN 75:2016

„Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos

reikalavimai“;

4.2.  Sveikatos  mokymo  ir  ligų  prevencijos  centro  parengtomis  Sveikatos  priežiūros

mokykloje įgyvendinimo metodinėmis rekomendacijomis;

4.3.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.  įsakymu

Nr. V-1035/ISAK-2680   „Dėl  Sveikatos  priežiūros  mokykloje  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“

pakeitimo  (Lietuvos  Respublikos  sveikatos apsaugos  ministro  ir Lietuvos  Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672) redakcija.

4.4.  Užkrečiamų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės  centro  Vilniaus  universiteto  Medicinos

fakulteto  infekcinių  ligų,  dermatovenerologijos  ir  mikrobiologijos  klinikos  metodinėmis

rekomendacijomis  „Niežų epidemiologija,  klinika,  profilaktika“  ir  „Pedikuliozės  epidemiologinė

priežiūra ir kontrolė“. 

II. MOKINIŲ APŽIŪRA DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ

5. Mokinių asmens higienos apžiūra dėl pedikuliozės ir  niežų Įstaigoje vykdoma gavus

tėvų  raštišką  sutikimą  dėl  mokinių  pedikuliozės  ir  asmens  higienos  patikrinimo  pasirašant

Mokymosi sutartį. 



6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau - Specialistas) profilaktinį  mokinių

tikrinimą dėl pedikuliozės organizuoja 1 kartą per metus, niežų - pagal epidemiologines reikmes.

Tikrinimo rezultatai (pedikuliozės) žymimi „Patikrinimo dėl pedikuliozės registravimo žurnale“ (1

priedas).

7.  Už  mokinių  ugdymą  ir  priežiūrą  atsakingi  pedagogai,  turi  užtikrinti,  kad  mokiniai

nesidalintų  asmeninėmis  šukomis,  plaukų  šepečiais,  kitais  galvos  priežiūros  reikmenimis,

asmeniniais galvos apdangalais ir/ar drabužiais. 

8.  Atliekant  patikrinimą,  Specialistas  ar  grupės  vadovas,  turi  elgtis  korektiškai  ir

kvalifikuotai.  Mokinys neturi  jaustis  nešvarus ir  kaltas,  jei  jo galvoje ar drabužiuose būtų rasta

utėlių. 

9.  Pastebėjus  utėlėtumo  atvejį,  darbuotojai  nedelsiant  vykdo  utėlėtumo  išplitimo

profilaktikos veiksmų planą, kuris yra išdėstytas 2 priede. 

10. Mokinys, kurio galvos plaukuose rasta utėlių, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų

mokinių, be to, jis gali likti ugdymo įstaigoje iki dienos pabaigos. Baigus patikrinimą, būtina tuoj

pat informuoti vaiko tėvus ar globėjus telefonu ar tiesiogiai (3 priedas). 

11.  Klasės, kurioje buvo nustatytas utėlėtumo atvejis, tėvams išdalinami laiškai,  kuriais

rekomenduojama  patikrinti  savo  vaikų  galvas  dėl  galimo  užsikrėtimo  utėlėmis  bei  suteikiama

informacija apie utėlėtumo profilaktiką (4 priedas). 

12.  Pastebėjus  utėlėtumo  ar  niežų  atvejus,  darbuotojai  nedelsiant  informuoja  Įstaigos

administraciją ir Specialistą. 

13.  Specialistas  informuoja  Įstaigos  bendruomenę  ir  rekomenduoja  patikrinti  mokinių

galvas dėl galimo užsikrėtimo utelėmis bei suteikia informaciją apie pedikuliozės profilaktiką. 

14. Mokinys į Įstaigą gali sugrįžti  tik tada, kai utėlės išnaikinamos (t.y.  nerandama nei

utėlių,  nei  glindų).  Įstaiga gali  pareikalauti  iš  tėvų raštiško patvirtinimo,  kuriame tėvai/globėjai

nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas (3 priedas.). 

15. Esant niežų susirgimui, mokinys į Įstaigą gali sugrįžti po pravesto gydymo, pateikus

medicininę 094/a formos pažymą. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Su mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašu turi būti

pasirašytinai supažindinti už mokinių ugdymą ir priežiūrą atsakingi darbuotojai. 

17. Už pedikuliozės profilaktikos vykdymą ir jos priežiūrą atsakingas Įstaigos visuomenės

sveikatos priežiūros specialistas.



VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 
mokyklos 
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, 
pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašo 
1 priedas 

VŠĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PATIKRINIMO DĖL UŽKREČIAMŲ LIGŲ REGISTRAVIMO
ŽURNALAS

Data Klasės/grupės
pavadinimas

Išvados Atsakingas/parašas



VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 
mokyklos 
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, 
pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašo 
2 priedas

VŠĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS UTĖLĖTUMO IŠPLITIMO PROFILAKTIKOS VEIKSMŲ PLANAS

PASTEBĖJUS UTĖLĖTUMO ATVEJĮ, DARBUOTOJAI NEDELSIANT INFORMUOJA ADMINISTRACIJĄ IR VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĄ

Korektiškai 
informuojami 
mokinio tėvai, 
pateikiama 
rekomendacija 
gydymui, 
įteikiamas laiškas 
(3 priedas). 
Atsakingas - 
visuomenės 
sveikatos priežiūros
specialistas.

Patikrinamos 
klasės mokinių 
galvos (būtinas 
tėvų sutikimas). 
Atsakingas 
-visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas. 

Mokinių tėvai 
supažindinami su 
utėlėtumo 
profilaktikos 
atmintine, įteikiami
laiškai (4 priedas). 
Atsakingas - 
visuomenės 
sveikatos priežiūros
specialistas. 

Tikrinamos 
mokinių galvos kas
3-4 dienos, utėlių 
neradus, 
pakartotinai tikrinti
po savaitės. 
Atsakingas - 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
pedagogai. 

Mokinys į 
kolektyvą sugrįžta 
pilnai išnaikinus 
glindas ir utėles, 
tėvams pateikus 
raštišką 
patvirtinimą apie 
naudotas gydymo 
priemones. 
Atsakingi - 
mokinių tėvai. 
Kontrolę vykdo 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas. 





VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 
mokyklos
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, 
Pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašo
3 priedas

LAIŠKAS TĖVAMS/GLOBĖJAMS

Gerbiami tėveliai ar globėjai,

Taip jau atsitiko, kad Jūsų sūnaus/dukros (pabraukti)____________

________________________________________________________________________________
galvos  plaukuose/drabužiuose  buvo  rasta  utėlių.  Tačiau  tai  dar  nereiškia,  kad  Jūsų  namuose
užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu nesilaikoma higienos reikalavimų. Net
kasdieninis  galvos  plovimas  neapsaugo  nuo  užsikrėtimo  utėlėmis.  Utėlės  negali  skraidyti  ar
šokinėti. Dažniausiai utėlėmis (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis,
šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Prašome  imtis  priemonių,  kad  būtų  išnaikintos  utėlės,  esančios  Jūsų  vaiko  galvos
plaukuose/drabužiuose.  Tam  tikslui  skirti  medikamentai  parduodami  vaistinėse,  jie  naudojami
griežtai laikantis gamintojo informaciniame lapelyje pateiktų nurodymų. 

Į ugdymo įstaigą Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabužiuose
nebeliks utėlių (pritaikius utėlių naikinimo medikamentus arba utėles ir glindas pašalinus rankiniu
būdu). 

Prašome užpildyti žemiau esančią šio laiško dalį. Jei iškilo klausimų, skambinkite telefonu
arba rašykite el. paštu: _____________________________________________________________

Dėkojame už bendradarbiavimą!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaiko vardas, pavardė _____________________________________________________________

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas ___________________________________

Gydymo pradžios data _____________________________________________________________

Data, kada vaikas grįžo į ugdymo įstaigą _______________________________________________

Tėvo/globėjo parašas ______________________________________________________________



VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 
mokyklos
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, 
Pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašo 
4 priedas

LAIŠKAS TĖVAMS/GLOBĖJAMS

Gerbiami tėveliai ar globėjai,

Taip jau atsitiko, kad klasėje/grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas, kai kurie
vaikai apsikrėtė utėlėmis. Gali būti, kad nuo utėlėtų vaikų apsikrėtė ir

Jūsų vaikas. 
Tačiau  tai  dar  nereiškia,  kad  Jūsų  namuose  nesilaikoma  higienos  reikalavimų.  Net

kasdieninis  galvos  plovimas  neapsaugo  nuo  užsikrėtimo  utėlėmis.  Utėlės  nemoka  skraidyti  ar
šokinėti.  Dažniausiai  utelėmis  užsikrečiama  tiesioginio  sąlyčio  su  utėlėtais  žmonėmis  metu  (iš
galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova,
rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Ugdymo įstaigos administracija prašo padėti  sustabdyti  utėlių plitimą. Geriausias būdas
kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą. Įdėmiai perskaitykite šias rekomendacijas net ir
tuo atveju, jei Jūsų vaikas nėra užsikrėtęs utėlėmis. 

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite darželį ar kitą įstaigą, kurioje lankosi
kiti Jūsų vaikai. Taip pat reikia informuoti ir Jūsų vaiko draugų tėvus ar globėjus. Tai yra vienas iš
efektyviausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią pedikuliozės (utėlėtumo) plitimui. 

Jei iškilo klausimų, galite skambinti telefonu: ____________________________________

Dėkojame už bendradarbiavimą!


