PATVIRTINTA
Zarasų socialinės globos namų direktoriaus
2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3-27
MAISTO PADALINIO VIRTUVĖS DARBININKO,
DIRBANČIO PIRMINIO ŽALIAVOS APDOROJIMO CECHUOSE,
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Maisto padalinio virtuvės
darbininko, dirbančio pirminio žaliavos apdorojimo cechuose, darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį (toliau – virtuvės darbininkas, dirbantis pirminio žaliavos apdorojimo cechuose), pareigybė
priskiriama darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybė reikalinga laiku atlikti pirminį žaliavos apdorojimą virtuvėje.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Globos namų Maisto
padalinio virėjui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. žinoti valstybinės sanitarinės priežiūros reikalavimus;
5.2. žinoti apie mikrobų poveikį maisto produktams;
5.3. žinoti darbų saugos reikalavimus;
5.4. žinoti reikalavimus patalpų priežiūrai, įrangai, įrankiams ir inventoriui;
5.5. mokėti naudotis turimais įrengimais, įrankiais;
5.6. žinoti technologinių įrengimų bei prietaisų paskirtį, saugias eksploatacijos
taisykles;
5.7. gebėti tinkamai parinkti technologinius įrengimus užduočiai atlikti;
5.8. žinoti žaliavų cheminę sudėti ir maistinę vertę, laikymo sąlygas ir terminus;
5.9. mokėti jusliniu būdu įvertinti žaliavų kokybę;
5.10. mokėti parinkti žaliavas ir tinkamus pagardus bei prieskoniu užduočiai atlikti;
5.11. žinoti žaliavų kulinarinę paskirtį;
5.12. žinoti higienos reikalavimus žaliavų pirminiam paruošimui;
5.13. gebėti išaiškinti įvairių žaliavų paruošimo technologiją;
5.14. žinoti ruošiamų pusgaminių asortimentą;
5.15. žinoti kaip parinkti žaliavas žuvies ir nežuvinių jūros produktų pusgaminių
paruošimui;
5.16. žinoti mėsos, natūralios, maltinių ir leistinių masės pusgaminių paruošimo
būdus;
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.

žinoti paukštienos pusgaminių paruošimo būdus;
žinoti kruopų, makaronų ir daržovių patiekalų paruošimo būdus;
žinoti varškės ir miltinių patiekalų pusgaminių paruošimo būdus;
gebėti paruošti pusgaminius.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. dirba, apsivilkęs tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo
drabužius;
6.2. laikosi geros higienos praktikos reikalavimų;

6.3. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
6.4. paruošia darbo vietą;
6.5. parenka indus ir įrankius;
6.6. paskaičiuoja ir pasveria žaliavų kiekį, reikalingą pusgaminių, patiekalų ir
garnyrų paruošimui;
6.7. laikosi technologinių įrengimų ir prietaisų saugių eksploatacijos taisyklių;
6.8. produktus ir žaliavas neša tvarkingoje, sužymėtoje taroje (ledus nešti tik su
pirštinėmis);
6.9. neneša produktų, indų rankoje, laikant peilį ar kitą aštrų daiktą;
6.10. neperkrauna taros produktais ir žaliavomis;
6.11. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis;
6.12. pakraunant daržoves į daržovių valymo mašiną atidžiai prižiūri, kad į
pakrovimo kamerą nepatektų kietų daiktų;
6.13. valo daržoves rankiniais įrankiais ir tam skirtomis mašinomis;
6.14. pjausto žalius, virtus ir skirtingų pavadinimų produktus ant lentelių, kurios turi
būti atitinkamai sužymėtos;
6.15. baigus darbą su mėsmale, ją išardo, išplauna, nuplikina verdančiu vandeniu,
išdžiovina, pabarsto druska;
6.16. vykdo tik tuos darbus, kuriuos atlikti nurodė darbo vadovas;
6.17. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui;
6.18. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo
kompetencijos ribose;
6.19. teikia siūlymus, gerinant Globos namų gyventojų aptarnavimą;
6.20. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių,
spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir
direktoriui;
6.21. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai, nevartojant necenzūrinių
išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti;
6.22. vykdo kitus Globos namų direktoriaus pavedimus savo kompetencijos ribose.
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