
PATVIRTINTA 

Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 

2018  m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3-27 

 

ŪKIO PADALINIO SKALBĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Ūkio padalinio skalbėjo, 

darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė priskiriama darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skalbinių skalbimą pagal visus skalbiniams 

keliamus sanitarinius ir higienos reikalavimus.   

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų Ūkio padalinio 

vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų; 

5.2. išmanyti skalbimo mašinų, džiovinimo būgnų, lyginimo įrenginių darbą ir 

technologiją; 

5.3. išmanyti apie skalbimo priemones, dezinfekcines medžiagas ir jų panaudojimą bei 

normas; 

5.4. žinoti kokie sanitariniai ir higienos reikalavimai taikomi minkšto inventoriaus 

skalbimui; 

5.5. žinoti darbo, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, sanitarijos 

reikalavimus.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. laiku užtikrina skalbinių pristatymą į skalbyklą bei jų išdavimą; 

6.2. atrenka, rūšiuoja  ir skalbia Globos namų minkštą inventorių; 

6.3. užtikrina tinkamą skalbinių skalbimą pagal visus skalbiniams keliamus 

sanitarinius ir higienos reikalavimus; 

6.4. rūšiuoja, sutvarko, išlygina ir paruošia skalbinius išdavimui; 

6.5. nesugadina, nesuplėšo, nenudažo minkšto inventoriaus, nesulaužo ir nesugadina 

kito inventoriaus; 

6.6. patikrina drabužių kišenes, kad jose nebūtų daiktų, kurie galėtų suplėšyti, nudažyti 

ar kitaip sugadinti drabužį bei skalbimo įrenginius; 

6.7. nuolat palaiko švarą ir tvarką skalbykloje ir lyginimo patalpose; 

6.8. palaiko švarą ir dezinfekuoja skalbimo mašinas, centrifūgas, džiovinimo būgnus; 

6.9. nepalieka be priežiūros dirbančių skalbimo mašinų, džiovinimo būgnų bei 

lyginimo įrenginių; 

6.10. veda skalbinių priėmimo – išdavimo žurnalą; 

6.11. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.12. pastebėjus mašinų, įrengimų gedimą, skubiai praneša tiesioginiam darbo 

vadovui arba administracijai; 
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6.13. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.14. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.15. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.16. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   

 

 

   

 

 

Susipažinau: 

 

    

(Parašas) 

 

    

(Vardas ir pavardė) 

 

    

(Data) 

 

 


