KAUNO RAJONO EŽERĖLIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
191074456
PATVIRTINTA
direktorės E.Mieliauskienės
2014 m.09 mėn. 01d. įs. Nr. 77

BENDROJI MOKINIŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA
1.1 Patvirtinta instrukcija yra ugdymo įstaigos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių
elgesio reikalavimus siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą, nepadaryti žalos
gamtai.
1.2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir priemonių visumą
joms išvengti.
1.3. Instrukcija reikalauja griežtai laikytis saugos priemonių, elgesio taisyklių ir etiketo
reikalavimų.
1.4. Vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo (nuo 5 kl.) saugos instruktavimų
registravimo žurnale.
1.5. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma
drausminė atsakomybė pagal ugdymo įstaigoje nustatytą tvarką.
2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI
Traumos ar kitokio sveikatos pakenkimo galimybė dėl kenksmingo ar pavojingo
aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio:
2.1. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Neatsargus elgesys laukiant autobuso ir autobuse.
2.2. Terminiai nudegimai.
2.3 Galimybės kilti gaisrui.
2.4. Sužeidimo galimybė. Bėgiojimas koridoriuose, skubėjimas lipant laiptais. Slidus kelias.
Stumdymasis su draugais, muštynės. Kritimas iš aukščio.
2.5. Skendimas.
2.6. Saulės smūgis, nušalimai.
2.7. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas.
2.8. Apsinuodijimai.
3. SAUGOS PRIEMONĖS
Saugos priemonės rizikai išvengti:
3.1 Laikytis pėsčiųjų saugaus eismo, dviračių eismo taisyklių ir reikalavimų gatvėje,
transporto priemonėje, kelyje. Įlipti ir išlipti tik stovint autobusui. Nevaikščioti važiuojančiame
autobuse, prisisegti saugos diržus. Gatvę pereiti nustatytose vietose, per kelią eiti tik saugioje,
gerai matomoje vietoje.

3.2 Laikytis mokyklos vidaus taisyklių. Užsiėmimų metu vykdyti vadovo paskirtas užduotis.
Be mokytojo nurodymo ir priežiūros nejungti elektros prietaisų. Neliesti apšvietimo ir šildymo
įrenginių, nenaudoti sprogstamųjų medžiagų.
3.3.Laikytis priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų. Be suaugusiųjų nedeginti laužų.
Laužą kurti tik su pirštinėmis ir galvos apdangalu ne arčiau kaip 50 m. nuo medynų pakraščių.
3.4. Laikytis saugaus elgesio taisyklių mieste, viešose vietose. Nebėgioti koridoriuose, lėtai
lipti laiptais. Nelaipioti į medžius, kopėčiomis, nelipti aukštai ( ant stogų, tvorų). Patalpose be
suaugusiųjų neatidarinėti langų, nesėdėti ant palangių.
3.5. Laikytis maudymosi atviruose telkiniuose, plaukimo įvairiomis vandens transporto
priemonėmis taisyklių, pasirūpinti reikiamomis saugos vandenyje priemonėmis (gelbėjimosi
ratai, liemenės); be vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti giliuose, nežinomuose
vandens telkiniuose, nepažymėtoje maudymosi vietoje. Nečiužinėti gatvėje, neiti ant vandens
telkinių esant netvirtam ledui.
3.6. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti tinkama apranga, apavu ir galvos
apdangalu. Saugoti sveikatą, rengtis sezoną atitinkančius drabužius, susirgus kreiptis į gydymo
įstaigą, sergant laikytis gydytojų nurodymų, vengti kontaktų su sergančiais užkrečiamomis
ligomis. Nevaikščioti lauke audros, perkūnijo smetu, pučiant stipriam vėjui, esant žemai oro
temperatūrai.
3.7. Vengti nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis. Be reikalo
nevaikščioti tamsoje, nepažįstamoje teritorijoje, nebendrauti su nepažįstamais asmenimis.
3.8. Laikytis higienos reikalavimų, negerti, nevalgyti nežinomų maisto produktų.
4. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS
4.1. Sutrikus sveikatai informuojami mokytojai, mokyklos vadovai, tėvai ar kiti suaugusieji.
Įvertinama nukentėjusiojo būklė, suteikiama pirmoji pagalba. Nepalikti nukentėjusiojo vieno.
4.2. Mokykloje pagalbą privalo suteikti mokytojai, klasės vadovai, esant reikalui pasirūpinti
pristatyti į gydymo įstaigą, kviečiama greitoji medicinos pagalba.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Mokiniui nuo 5 kl., supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos
reikalavimus, taikoma drausminė ir administracinė atsakomybė pagal mokykloje nustatytą
tvarką.
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