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MOKINI Ų APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA  
 
 

Tvarka reglamentuoja mokinių apžiūrą dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų. 
1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pagal mokymo sutartį  vykdyti mokinių asmens 

higienos ir švaros patikrinimo procedūrą. 
2. Mokinio tėvų raštiškas sutikimas dėl vaiko asmens higienos,  pedikuliozės ir niežų įtrauktas į 

mokymo sutartį. 
3. Mokinių apžiūros metu nustačius pedikuliozę ar niežų atvejus, į mokyklą mokiniams draudžiama 

eiti. 
4. Netoleruotinas tėvų atsisakymas ar neturėjimas galimybių panaudoti pedikuliozės ar niežų 

naikinimo priemonių. 
5. Patikrinimą rekomenduojama atlikti po rudens, žiemos ir pavasario atostogų ir pagal 

epidemiologines reikmes. 
6. Patikrinimą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 
7. Privaloma imtis visų priemonių, kad mokinys būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir 

kitų neigiamų pasekmių. 
8. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia 

daryti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas paaiškina, kad mokinio užsikrėtimas utėlėmis dar 
nereiškia, kad jis nesilaiko higienos reikalavimų, nes net kasdienis galvos plovimas neapsaugo nuo 
užsikrėtimo utėlėmis. 

9. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz.: sveikatos 
priežiūros kabinetas). 

10. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai, gali likti mokykloje iki dienos pabaigos. 
11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas baigus patikrinimą informuoja  mokyklos 

administraciją tiesiogiai arba raštu. 
12. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar niežai. 
13. Užfiksavus užkrečiamų ligų (pedikuliozės ar niežų) atvejus mokykloje, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas privalo: 
13.1. raštu, telefonu  informuoti mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir reikalauti atsakymo iš tėvų (1 

priedas); 
13.2. užsiėmimų metu skelbti informaciją apie apsisaugojimo  nuo utėlėtumo ir niežų priemones; 
13.2. pagal poreikį vykdyti utėlėtumo profilaktikos priemones (2 priedas); 
13.3. kai tėvai pyktybiškai nereaguoja informuoti mokyklos direktorių. 
14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už mokinių asmens higienos, 

pedikuliozės ir niežų organizavimą ir vykdymą.  
15. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti, reikalui esant, pasitelkia 

mokyklos bendruomenę ( klasės auklėtojus, socialinį pedagogą, mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, 
rūpintojus) ir kt. Specialistus. 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 



Mokinių apžiūros dėl asmens higienos                                                                                         
1 priedas                                                                                             

 
 

LAIŠKAS TĖVAMS/GLOBĖJAMS  
 

Gerbiami  Žeimelio gimnazijos tėveliai ar globėjai 
 

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

       
galvos plaukuose/drabužiuose buvo rasta utėlių. Tačiau tai dar nereiškia, 
kad Jūsų namuose nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis 
galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės negali 
skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio 

sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (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 mokyklą 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:  
            Dėkojame. 
 
            Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį į mokyklą: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mokinio vardas, pavardė__________________________ 

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas___________________________________ 

Gydymo pradžios data_________________ 

Data, kada mokinys grįžo į mokyklą___________________ 

Tėvo/globėjo parašas___________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 



Mokinių apžiūros dėl asmens higienos                                                                                                            
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LAIŠKAS TĖVAMS/GLOBĖJAMS  
 
    
Gerbiami Žeimelio gimnazijos tėveliai ir globėjai, 

 
Pedikuliozės profilaktinio patikrinimo metu 

______________Jūsų sūnaus ar dukros................................................ 

 galvos plaukuose buvo rastas pedikuliozės (utėlėtumo) 

židinys. Primename, kad savo sutikimą dėl vaiko higienos patikrinimų 

Jūs išreiškėte pasirašydami mokymo sutartį. Apie higienos patikrinimo rezultatus buvote informuoti 

telefonu ir raštu. Jums buvo pranešta, kad į mokyklą Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai jo galvos 

plaukuose nebeliks utėlių (pritaikius utėlių naikinimo medikamentus arba utėlės ir glindos bus 

pašalintos rankiniu būdu).  

________________  buvo atliktas pakartotinis Jūsų sūnaus ar dukros galvos plaukų 

patikrinimas, kurio metu dar kartą nustatytas utėlėtumas.  

Atsižvelgiant į tai, kad Jūs neigiate utėlėtumo faktą ir atsisakote imtis priemonių 

pedikuliozei gydyti, prašome Jūsų pristatyti medicininę pažymą, liudijančią apie tai, kad Jūsų sūnus 

ar dukra neserga pedikulioze. Pabrėžiame, kad į mokyklą Jūsų vaikas galės sugrįžti tik su gydytojo 

pažyma. Ir toliau negydant pedikuliozės, apie susidariusią situaciją pranešime vaiko teisių apsaugos 

skyriui dėl vaiko sveikatos nepriežiūros. 

 
Ačiū už bendradarbiavimą! 

 


