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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS  NAMŲ VALYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Valytojas priskiriamas darbininko pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – D, kuriam profesinė kvalifikacija nereikalinga.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti patalpų valymą.
4. Pareigybės darbo sritis – patalpų valymas.
5. Valytojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Valytojas turi atitikti šiuos  specialiuosius reikalavimus:
6.1. dirbti komandoje;
6.2. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Valytojas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. greitai ir tiksliai vykdyti tiesioginio viršininko nurodymus ir vienkartinius pavedimus;
7.2. darbo metu būti dėmesingu ir vykdyti tiktai pavestą darbą;
7.3. valymui skirtame plote (600 m2) pastoviai palaikyti švarą. Sekti, kad visi praėjimai, laiptai,

sanitariniai mazgai ir kitos bendro naudojimo vietos nebūtų slidžios, aplaistytos;
7.4. kiekvieną darbo dieną plauti jam paskirtų patalpų grindis, koridorius, laiptines, sanitarinius

mazgus, valyti drėgna pašluoste grindų apvadus ir laiptų turėklus. Ne rečiau kartą savaitėje dulkių
siurbliu, ir kasdien drėgna pašluoste išvalyti kilimus;

7.5. kiekvieną darbo dieną drėgna pašluoste nušluostyti dulkes nuo stalų, spintų ir kitų baldų,
durų blokų ir palangių;

7.6. ne rečiau kaip keturis kartus per metus nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus;
7.7. baigus darbą patikrinti, ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai;
7.8. pagal kiekvienos patalpos paskirtį naudoti atitinkamų koncentracijų dezinfekcinius

skiedinius;
7.9. gerai žinoti valymui paskirtų plotų pavojingumą priešgaisriniu atžvilgiu. Pavojingose

patalpose nenusižengti priešgaisrinių taisyklių reikalavimams. Žinoti elektrosaugos atžvilgiu
pavojingus įrengimus, kur ir kiek prie jų leistina priartėti;

7.10. vykdyti ir nenusižengti priešgaisrinių taisyklių ir darbo saugos instrukcijų reikalavimus;



7.11. pastebėjus gaisrą globos namų teritorijoje esančiuose pastatuose, iškviesti ugniagesius
telefonu “01” ir gesinti gaisrą turimomis priemonėmis. Apie kilusį gaisrą ar kitus nenumatytus
ekstremalius atvejus nedelsiant pranešti administracijai;

7.12. valytojas savo darbe privalo vadovautis priešgaisrinės saugos, darbų saugos, elektrosaugos
ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei valytojo darbų saugos instrukcija ir šiais pareiginiais nuostatais;

7.13. ginti ir gerbti savo įstaigos interesus;
7.14. valytojas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
7.14.1. naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios eksploatacijos instrukciją;
7.14.2. valomų patalpų tipus ir paskirtį;
7.14.3. patalpų valymo būdus ir inventorių;
7.14.4. gamybinės sanitarijos ir higienos pagrindus;
7.14.5. bendravimo, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
7.14.6. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones.
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