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VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VALYTOJOS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.36 

 

I.PAREIGYBĖ 

 

  1.Valytoja –  darbininkų grupė 

  2.Pareigybės lygis – D. 

  3.Pareigybės paskirtis: palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti 

priskirtas patalpas laikantis higienos plano. 

  4.Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

  5.Šiai pareigybei,  netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

 5.1. Valytoja gali dirbti asmuo nuo 18 metų amžiaus, galintis dirbti nesudėtingus, 

  paprastus darbus bei turintis medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti. 

5.2. Valytojas privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo  

  priemonėmis, buitine technika. griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie  

  techniškai tvarkingi. 

 

III.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Valyti priskirtas patalpas  drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis 

 nustatyto jų tvarkymo eiliškumo. 

7. Valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais.  

8. Tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais, 

naudojantis individualios apsaugos priemonėmis. 

9. Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines 

 su muilu, nenumovus jų nuo rankų. 

10. Prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors pašalinių ir aštrių 

daiktų. 

11. Grindų ir sienų plovimui naudoti specialias valymo priemones. 

12. Valyti dulkes nuo baldų. Valyti dulkes nuo stalų tik tada, kai ant jų nėra 

 dokumentų. 
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13.Valyti veidrodžius,  duris ir durų rankenas . 

14. Valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik 

 išjungus juos iš elektros tinklo. 

15. Valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laistyti. 

16. Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų. 

17. Kasdien užpildyti muilines skystu muilu ir boksus tualetiniu popieriumi (jei 

 reikia ir tualetiniais rankšluosčiais). 

18. Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti. 

19. Valyti langus du kartus per metus. 

20. Naudotis dulkių siurbliais. 

21. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant 

 informuoti tiesioginį vadovą. 

22. Rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius. 

 

 

IV.ATSAKOMYBĖ 

 

  22. Už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą. 

  23.Už vidaus darbo tvarkos taisyklių   ir pareigybės aprašymo vykdymą. 

   

_____________________________ 


