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I SKYRITIS
PAREIGYI}E

L skalbejas yra prisk.iriamas kvalifikuottl darbini profesinei grupei 815702.
2. Pareigybes lygis. Skalbejo pareigybe yra C io pareigybe, lcuriai bfitinas ne

Zemesnis kaip vidurinis iSsilavinimas ir (ar) iglta profesine k fikacija.

3, Pareigybes paskirtis. Skalbejo pareigybe istaigrr. reikalinga patalynes, rank5luosdiq,

darbo drabuZiq ir kito minkSto inventoriaus skalbimui ir lygini
4. Pareigybes pavaldumas. Skalbejas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui

fikiui,

II SKYRIUS
I]PECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EI AN.IAM DARI}UOTOJUI

buti fizinis asmuo, jeigu atitinka 5iai

PARBIGYBES APRASYM

5. Skalbejas

vimus:
ne iaunesnis kaip 18 met

lavinimas ir (ar.t igyta profesinebfltinas ne Zemesnis kaip vidurinis i5s

kvalifikacija
iSsilavinimas

letq atlikti pareigq;
uo turi tureti atitinkam4 palymq,

tytais terminais ti krintis sveikat4;
karl4 per du mettrs;

reikalavimai nenustatomi
-nera sveikatos sutrikimq, del kuriq asmuo

-turi b[ti atliktas sveikatos patikrinimas ir
kad yra tinkamas Siam darbui;
-tureti tvarking4 medicininE knygutg ir nus

-iSklausyti higierros i gtldZi

reikalavimai
sveikatai

i, koncentracij4 ir vartojimo bldus

vykles, skalbimo irangos sandar4,

,hanizmq paskirti, naudojimo tvark4

igos infrastruktur4;

reikalavimai nenustatomispecialfrs
reikalavimai

asmuo turi Zinoti:
-ivairiq skalbiniq skalbimo bldus ir priern

-skalbimo ir dezinf-ekcijos priemoniq pask:

(naudojimo tvark4);
-elektriniq prietaisq, lyginimo preso, dZi

veikimo principus, ir naudojimo tvark4;
-mechanizuotq skalbimo instrumentq ir
ir reikalavimus;
-darbo metu naudojamas priemones bei i
-darbo tvarkos reikalavirnus;
-istaigos darbo specifi

AInZILIS

darbo staZas

ZlNIC)S
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-istaigos struktltrq;
-darbuotojq saugos ir sveikatos dar
reikalavimus;
-elektros saugos pagdndus;
-sanitarijos ir higienos reikalavimus;
-teises aktq reglamentuojandiq informac
-aplinkos apsalrgos reikalavimus;
-pirmosios medicinines pagalbos suteik

, galsnnes saugos, turto apsaugos

ij os (paslapdiq) apsaugq reikalavimus;

mo taisykles ir reikalavimus:
sugebdjimai asmuo turi mokdti (sugebeti):

-saugiai dirbti;
-taikyti savo Zinias praktiSkai;
'tinkamai taikyti norminius aktus vykda
-tureti Svaros, tvarkingumo ig[dZius apl
-atlikti ivairias skalbimo operacijas;
-moketi naudoti cheminemis skalbimo p

-pasiruoSti skalbirno darbams;
-naudoti lyginimo presu, skalbiniq dZio'
-teisingai doztroti chemines skalbimo pr
-nustatyti cheminiq valyrno priernoniq p

-naudotis dezinfekavimo priemondmis;
- suteikti p irmqj 4 pagalbq nukentej usiam
-laikytis darbo ir poilsio reZimo;
-laikytis etikos reikalavimq;
-uZtikrinti veiklos kokybE;
-valdyti ir kontroliuoti turimus materiali
-suteikti pirmqjq medicining pagalb4 r:

cheminio, terminio poveikio traumq atv,
-efektyviai organizuoti savo veikl4 ugdl
-saugiai, pagal darbo saugos, elektro
atlikti profesines veiklos darbus;

rt darbo funkcijas;
nkoje;

riemonemis;

inimo irenginiu;
emones;
H;

rius ir finansinius i5teklius;
ukentej usiaj am mechaninio, elektrinio,
jais;
mo istaigoje;
iaugos, gaisrinds saugos reikalavimus

teise vairuoti
transpofio
priemong

-reikalavimai nenustatomi;

papildomi
reikalavirnai
(privalumai)

-kruopStumas;
-atidumas;
-atsakingumas;
-savikontrole;
-gebejimas nuolat mokytis ar kelti profe
-toleranciia.

ing kvalifikacij4.

III SKYRIUS
Sr.r,s PAREIGAS EINANdIo DARBU(

6. Skalbejas vykdo Sias funkcijas:
6.1. tvarko ir Svaros skalbykloje uZtikrinimas:
6.2. skalbimo darbq organizavimas;
6.3. skalbimo darbq vykdymas;
6.4. skalbiamq rfibq, skalbiniq iSdZiovinimas, lyl
6.5. planingai organizuo.ja skalbimo darbus;
6.6. ivertina darbo zon4, skalbiamus rfrbus,

skalbimo b[d4, chemines skalbimo priemones, inventoriq ir
6.7. garna skalbimo priemones ir inventoriq;

O FUNKCIJOS

nimas ir iSdavimas.

kalbiniq biklg ir pagal

rechanizmus;
tai parenka



inventoriq;

sqlygas,

saugai

veikla;

6.8. paruo5ia darbo priemones ir medZiagas darbu
6.9. atlieka skalbimo operacijas;
6. I 0. atlieka dZiovinimo operacijas;
6.1 l. atlieka lyginimo operacijas;
6.12. saugiai dirba su skalbimo irengimais ir
6. 13. naudo.jasi cheminemis skalbimo priemo
6.15. atlieka ivairiq skalbiniq lyginimE;
6.16. sudeda i5lygintus skalbinius i tam tikr4 vi
6.17. kiekvienq dien4 iSvalo darbo viet4, naudoj dezinfekuoj andias priemones ;

6.18. per pamain4 priZi[ri, kad skalbykloje po sk bimo bfltq Svari aplinka;
skalbimo irangq ir kit4 naudojam4

langus, i$jungia elektr4;

6.19. materialiai atsako uZ naudojim4 skalbi

6.20. baigus darb4, uZrakina patalpq duris, uZdaro
6.21. sutvarko darbo inventoriq, naudotas chemi priemones ir sandeliuoja nustatytoj e

pagalbinej e patalpoj e;

6.22. nedelsiant informuoja tiesiogini vadovq
preso, dZiovykles, skalbimo irenginio gedimus;

pobfidZio direktoriaus pavedimus istaigos kompetencijos
Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams.

7.1 pastebejus smurtq pries vaikus prane5a lo
apsaugos tamybai.

direktoriui ir vaikq teisiq

VI SKYRIUS
TEISES IR PAREI

8. Skalbejas turi Sias teises:
8.1. pra5yti, kad darbuotojai neSiuk5lintq
8.2. teikti tiesioginiam vadovui arba

atliekamq funkcijq gerinimo ar tobulinimo;
8.3. pasitelkti kitus istaigos darbuotojus sprend:Li nt klausimus, susijusius su jo

lgyvendinimu (tik esant istaigos vadovo (administracijos) lei

8.4. pra5yti, kad istaigos vadovas ar kitas istai darbuotojas suteiktq informacij4 ar

pateiktq duomenis" kurie yra b[tini jo funkcijoms igyvendinti

pastebet4 inventoriaus, lyginimo

6.23. prreikus suteikia pirmqj4 pagalbq nukentej
7. Skalbejas vykdo ir kitas istatymq ir kitq teises ktq nustatytas funkcijas. nenuolatinio

imais, neprieStaraujandius Lietuvos

ir neter5

istaig;or

skalbyklos patalpose;
administracijai pasiDlymus

8.5. reikalauti, kad istaigos vadovas (administ

igyvendinti Sioje institucijoje numatytas teises ir pareigas;

8.6. reikalauti, kad darbdavys sudarytq saugi

aprupintq techniSkai tvarkingomis darbo priemonem
8.7. atsisakytq dirbti, ra5tu inforn'ravus istaigcs

ir sveikatai, jis neaprflpintas reikiamomis darbo

naudoti;
8.8. istatymq nustatyta tvarka reikalauti, kad

nesaugiq darbo sElygLU

informacij os apie darbuotoj q sveikatos b0kl9 konfi denc ial
9.3. mokytis ir tobulinti profesinq kvalifi

del jo

funkcijq

imtqsi priemoniq, padedant jam

sveikatai nekenksmingas darbo

adovq, jeigu yra
is arba

rja)

pavojus darbuotojq
jos yra netinkamos

atlyginta Lala, padaryta sveikatai del

8.9. istatymq nustatyta tvarka nutraukti neterrrri ar terminuot4 darbo sutarti, jeigu

darbdavys paileidi:ia i statymq nustatytus darbuotoj q saugo s sveikatos reikalavimus;

8.1 l. ir kitas istatymuos ar kituose norminiuose

9. Skalbejas privalo:

tuose numatvtas teises.

9.1. imtis visq imanomq teisetq priemoniq savo .cijoms igyvendinti;
atlikdami savo pareigas, uZtikrinti

mokymo kursuose, seminaruose

9.2. saugoti komercines paslaptis, kurias suZi



istaigo.ie ar kituose renginir,tcise;

9.4. cliLbti dorai silZiningai;
9.5. Iaikytis clarbo rlrausmes;

9.6, laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio

9.7. laikytis darbuotojU saugos ir sveika ikalavimq;
9,8, rt-rpintis kitq istaigos darbtrotojq

9,9. tausoti darbdavio turt?;

sveikata;

9, i 0, vykdyti kitas istatymuose ar kit normlnlLlose

parelgas;
9.1 1. laikytis nLrslatyto istaigoje gaisri s rezlmo,

keliandioms gaisro rizikq bei imtis atitinkarnrl pre prien-roniq;

9.12. savo atliekaurante darbe laikytis tau

I0. Skalbejas privalo vykdyti valstyb€

kontroles istaigul pareigfinr4 teisetr.rs nurodymus k

V SKY
A1'S,,\K

1 1. Skalbejas atsako:
1 1,1 . uZ darbo pareigtl r-revykdym4 arba

11,2, uL darbo drar.tsmds pa,Zeidimus;

11.3. uZ darbo pareigr"l paZeidimus:

11.4, uZ clarbuotojLl salrS.rl Lr sveikatq k

reikalavirlr"1 nevl'kdym4;

atsiradimo sqlygos,
12. AtsiZvelgiant i

Lietul'os ltespublikos istatyrnrl
atsakomybe.

atsakornybes mo

nustatyta drausmi

13, Drausrnines uuobaudas skalbejui i

bejui gali

material nistracine ir

teises aktuose numa11'tr

neleisti sr-rsidaryti sqlygon

teisetq nr"rrodynrq

atsakorr y'b

buti tail.or
baudZiam

ir r-rkiSkr-rmo principq. .

Zios, valdymo institucijq ir valstyt in
; veiklos klausimais.

vykdymq del jo kaltes;

roliuoja

I I .5, uZ teises paZeidimus, padarytus tq funkc LiV mo metu;

11.6. nZ Lalq padaryt4 ugdymo istai materialines, kai

tyta skiria ugdymo istrrig


