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2015 m. kovo 6 d. Nr. V1Kaišiadorys
Vadovaudamasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011. Nr. 1034858); Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313
(Žin., 2010. Nr. 50-2454) ir kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais:
1. T v i r t i n u Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų, įrenginių ir
inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems reikalams Albertą
Guščių:
2.1. supažindinti visus valytojus su patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir
dezinfekavimo tvarkos aprašu;
2.2. sistemingai kontroliuoti valytojų darbą ir raštu pateikti informaciją progimnazijos
direktoriui apie patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašo
nuostatų nesilaikymą.
3. N u r o d a u skelbti šį įsakymą visų progimnazijos patalpų mokytojų kambariuose.
4. Pripažįstu netekusiu galios Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus
2012 m. lapkričio 30 dienos įsakymą Nr. V1-202 „Dėl patalpų valymo, įrenginių ir inventoriaus
valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
PATALPŲ, ĮRENGINIŲ IR INVENTORIAUS VALYMO IR DEZINFEKAVIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas (toliau - tvarkos
aprašas) nustato patalpų, įrenginių ir kito inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarką Kaišiadorių
Vaclovo Giržado progimnazijoje (toliau - mokykla).
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011,
Nr. 103-4858); Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010. Nr. 502454) ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
3.1. Dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas
aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis.
3.2. Kasdieninis patalpų valymas – nuolatinis patalpų ir inventoriaus valymas, atliekamas
kiekvieną dieną visose mokyklos patalpose.
3.3. Pagrindinis patalpų valymas –visų patalpų ir jose esančių daiktų bei inventoriaus valymas
atliekamas kartą per ketvirtį (per mokinių atostogas) iki direktoriaus pavaduotojo ūkiui nustatytos dienos.
3.4. Valymas – teršalų, dulkių pašalinimas naudojant vandenį ir muilą, kitas valymo priemones.
4. Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti, kad mokyklos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius būtų
prižiūrimi ir valomi taip, kad būtų užtikrinta švara.
II. PATALPŲ, ĮRENGINIŲ IR INVENTORIAUS KASDIENINIS VALYMAS
5. Kasdieninis patalpų valymas vykdomas dviem etapais:
5.1. vykstant ugdymo procesui bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, tualetuose, sporto salėse,
medžio ir metalo dirbtuvėse, valgykloje);
5.2. pasibaigus ugdymo procesui visose mokyklos patalpose.
6. Vykstant ugdymo procesui kasdieninio patalpų valymo metu valikliais, turinčiais dezinfekantų,
bendro naudojimo patalpose:
6.1. po kiekvienos pertraukos koridoriuose, fojė ir valgykloje valomos grindys;
6.2. po kiekvienos pertraukos tualetuose valomos grindys, unitazai ir praustuvai;
6.3. per ilgąją pertrauką sporto salėse, medžio ir metalo dirbtuvėse valomos grindys.
7. Pasibaigus ugdymo procesui kasdieninio patalpų valymo metu valikliais, turinčiais dezinfekantų,
visose mokyklos patalpose nuvaloma:
7.1. grindys, grindjuostės, kilimai;
7.2. palangės ir baldai (išoriniai paviršiai);
7.3. mokyklinės lentos;
7.4. veidrodžiai ir kiti stikliniai paviršiai;
7.5. kompiuterinė ir organizacinė technika (išjungta iš elektros tinklo);
7.6. sanitariniai mazgai (pvz. plautuvės, unitazai ir kt.).

8. Kasdieninis patalpų valymas vykdomas pasibaigus pedagoginių ir etatinių darbuotojų darbo
laikui laikantis, šios darbų eigos:
8.1. nuo grindų sušluojamos šiukšlės ir žemės;
8.2. nuvalomi ir siurbiami minkšti baldai ir kilimai;
8.3. drėgna šluoste nuvalomos dulkės nuo baldų ir palangių;
8.4. atskiromis šluostėmis nuvaloma klasės lenta, kompiuterinė ir organizacinė technika;
8.5. drėgnu būdu plaunami sanitariniai mazgai ir grindys;
8.6. patalpa išdžiovinama ir išvėdinama, atidarant duris ir langus.
9. Kasdieninis sanitarinių mazgų valymas vykdomas laikantis šios darbų eigos:
9.1. nuo grindų sušluojamos šiukšlės ir žemės;
9.2. drėgna šluoste nuvalomos dulkės nuo durų, palangių;
9.3. iš šiukšlių talpyklų pašalinamos šiukšlės, talpyklos dezinfekuojamos, pakeičiami
polietileniniai maišeliai;
9.4. dezinfekuojančiomis priemonėmis ir švariu vandeniu, užsimovus gumines pirštines, išvalomi
unitazai ir praustuvai;
9.5. drėgnu būdu plaunami sanitariniai mazgai ir grindys;
9.6. patalpa išdžiovinama ir išvėdinama, atidarant duris ir langus.
III. PATALPŲ, ĮRENGINIŲ IR INVENTORIAUS PAGRINDINIS VALYMAS
10. Per mokinių atostogas vykdomas pagrindinis patalpų valymas, kurio metu, iki direktoriaus
pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams nustatytos dienos, valikliais, turinčiais dezinfekantų,
nuvaloma:
10.1. lubos, šviestuvai ir lempos;
10.2. sienos,
10.3. langai, palangės, radiatoriai;
10.4. durys;
10.5. veidrodžiai ir kiti stikliniai paviršiai;
10.6. mokyklinės lentos;
10.7. grindys, kilimai, kiliminės dangos;
10.8. tualetai ir sanitariniai mazgai (pvz. kriauklės, klozetai ir kt.);
10.9. laiptai ir jų turėklai;
10.10. kieti ir minkšti baldai (išoriniai paviršiai);
10.11. gėlės;
10.12. kompiuterinė ir organizacinė technika (prieš tai išjungus iš elektros tinklo);
10.13. kitas inventorius.
11. Baigus pagrindinį valymą patalpos išdžiovinamos ir išvėdinamos.
12. Pagrindinis patalpų valymas atliekamas esant poreikiui po patalpų remonto darbų.
IV. VALYMUI NAUDOJAMO INVENTORIAUS IR PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA
13. Bendrų patalpų ir sanitarinių mazgų valymui ir dezinfekcijai skiriamas inventorius (priedas
Nr.1), kurį sudaro - kibirai, grindų šepečiai, grindų šluostės, pašluostės ir kt.
14. Sanitarinių mazgų valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas atskirai nuo bendrų
patalpų valymo inventoriaus.
15. Patalpų valymo inventorius po kiekvieno panaudojimo ir darbo pabaigoje yra kruopščiai
išplaunamas vandeniu.
16. Grindų šluostės mirkomos tekstilės (audinių) dezinfekcijos tirpale 15 min., išplaunamos ir
išdžiovinamos. Laikomos sukabintos.
17. Šepečiai išplaunami vandeniu, dirbtinio pluošto šereliai nuplikinami karštu vandeniu ir
padžiaunami. Laikomi sukabinti.
18. Šiukšlių talpyklos valomos po kiekvieno šiukšlių pašalinimo ir dezinfekuojamos darbo dienos
pabaigoje.

19. Patalpų valymui ir dezinfekcijai skiriamos valymo ir kitos priemonės (priedas Nr.2), kurias
privaloma:
19.1. laikyti uždaruose induose, vėdinamoje patalpoje bei mokiniams neprieinamoje vietoje;
19.2. naudoti tik pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir laikantis gamintojo ar tiekėjo saugos
duomenų lapuose nurodytų sveikatos saugos reikalavimų.
20. Patalpoms ir įrangai dezinfekuoti naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos dezinfekcijos
priemonės.
V. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ PATALPŲ INVENTORIAUS, ŽAISLŲ
PRIEŽIŪRA

21. Kiekvienam vaikui turi būti numatyta ne mažiau kaip po 2 komplektus lovos skalbinių,
rankšluosčių rankoms, rankšluosčių kojoms ir čiužinių užvalkalų. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai
keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę savaitinėse grupėse ir vieną kartą per dvi
savaites – dieninėse grupėse.
22. Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais
palietus odą, gleivinę, akis. Žaislai turi atitikti vaikų amžių, būti švarūs:
22.1. žaislai valomi tik tie, su kuriais vaikai tą dieną žaidė, (išskyrus minkštus žaislus). Žaislai
valomi su muilu arba tirpalu;
22.2. minkšti žaislai sudedami į maišus ir nešami į skalbyklą. Skalbiami skalbimo mašinoje. Jeigu
yra infekciniai susirgimai minkšti žaislai grupėse draudžiami naudoti.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Už šios tvarkos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams.
24. Šio tvarkos aprašo reikalavimų privalo laikytis visi valytojo pareigas užimantys mokyklos
darbuotojai.
25. Ši tvarka papildoma ir/ar keičiama Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus
įsakymu.
___________________________
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