SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Skalbėjas priskiriamas darbuotojo pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – D, kuriam profesinė kvalifikacija nereikalinga.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti rūbų ir patalynės skalbimą.
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globo namų skalbinių skalbimo ir lyginimo vykdymas.
5. Skalbėjas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams vadovui.
6. Skalbėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro
rašytinę darbo sutartį globos namų direktorius.
II. KOMPETENCIJA
7. Skalbėjas privalo žinoti:
7.1. įvairių audinių skalbimo technologiją;
7.2. naudojamų skalbimo medžiagų bendrą sudėtį, jų taikymą ir saugų darbą su jomis;
7.3. įrengimų paskirtį ir eksploatacijos reikalavimus;
7.4. sanitarijos reikalavimus;
7.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;
7.6. bendravimo psichologijos pagrindus, dalykinio pokalbio taisykles, profesinės etikios ir
elgesio kultūros pagrindus.
8. Skalbėjas privalo vadovautis Globos namų direktoriaus įsakymais, Globos namų darbo tvarkos
taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais nuostatais.
III. FUNKCIJOS
9. Skalbėjas privalo vykdyti šias funkcijas:
9.1. Atlikti globos namų minkšto inventoriaus, aprangos, spec. rūbų ir pagal būtinumą kitų nei
vardintų globos namų materialinių vertybių priėmimą skalbimui, skalbimą, džiovinimą,
lyginimą, rūšiavimą, sandėliavimą.
9.2. Skalbti skalbimo mašinomis arba rankomis priklausomai nuo audinio struktūros.
9.3. Skalbti, rūšiuoti, džiovinti, lyginti rūbus ir patalynę prisilaikant higieninių ir technologinių
reikalavimų.
9.4. Palaikyti švarą ir tvarką visose skalbyklos patalpose.

9.5. Teisingai, sutinkamai su įrenginių eksploatavimo taisyklėmis, eksploatuoti ir tausoti
skalbyklos įrenginius ir prietaisus.
9.6. Laikytis saugaus darbo taisyklių dirbant su skalbimo mašinomis, džiovintuvais, lygintuvais,
lyginimo presais ir kitais prietaisais.
9.7. Pagal technologinius reikalavimus naudoti skalbimo priemones ir dezinfekcines medžiagas.
9.8. Prieš pradedant darbą patikrinti įrengimų veikimą.
9.9. Skalbti rūbus išrūšiuodamas juos pagal spalvą, audinių rūšis bei kitas savybes, saugoti
skalbimo metu nuo sugadinimo (suplėšymo, suvėlimo, nudažymo).
9.10. Rūšiuoti rūbus pagal atskiras rūbų ir patalynės rūšis, atrinkti susidėvėjusius ir suplyšusius
remontui.
9.11. Sugedus įrengimams, nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir pagal aplinkybes kitiems
specialistams.
9.12. Laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos
reikalavimų.
IV. TEISĖS
10. Reikalauti, kad įstaigos vadovas užtikrintų saugų darbą, nustatyta tvarka aprūpintų asmeninės
apsaugos priemonėmis.
11. Sužinoti iš įstaigos vadovo (įgalioto asmens) apie darbo aplinkoje esančius sveikatai
kenksmingus ir pavojingus veiksnius.
12. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo
sąlygų.
13. Turėti tinkamas priemones darbui
14. Teikti pasiūlymus įstaigos vadovui dėl darbo sąlygų gerinimo.
15. Dalyvauti įstaigos susirinkimuose darbo klausimais bei reikšti savo nuomonę.
16. Kreiptis raštu arba žodžiu į padalinio vadovą ar į įstaigos administracijos darbuotoją įvairiais
asmeninio pobūdžio klausimais.
V. ATSAKOMYBĖ
17. Skalbėjas atsako už:
17.1. kokybiškai atliktą darbą;
17.2. įrengimų, prietaisų teisingą eksploatavimą;
17.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus.

18. Už savo pareigų netinkamą vykdymą skalbėjas atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

