Pielikums Nr.5
Tukuma Raiņa ģimnāzijas
01.03.2014. iekšējiem noteikumiem Nr.7
„Par drošību Tukuma Raiņa ģimnāzijas
mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas,
kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU TELPĀM UN
NODARBĪBĀM
DARBA DROŠĪBA, STRĀDĀJOT MĀCĪBU VIRTUVĒ
1. Sākot darbu virtuvē, jāapsien tīrs priekšauts.
2. Gari mati jāsasien. Ap galvu jāapsien lakatiņš vai jāuzliek cepure.
3. Rotaslietas jānoņem.
4. Pirms darba jāizmazgā rokas ar ziepēm un jāuzslauka tīrā dvielī, kas nav
paredzēts citām vajadzībām.
5. Uzmanīgi jārīkojas ar dakšiņām, nažiem u.c. asiem priekšmetiem.
6. Ja saplīst trauks, nekavējoties lauskas ir jāsaslauka.
7. Lai neapdedzinātu pirkstus, vāku no karsta katla vai pannas jāņem ar speciālu
lupatiņu vai cimdu.
8. Ja uz grīdas kaut kas izlijis, tas uzreiz jāsaslauka.
9. Ar elektriskajām virtuves ierīcēm jādarbojas uzmanīgi. Kategoriski aizliegts
lietot bojātas virtuves ierīces.
10. Ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakša stabili jāiebīda
kontaktligzdā līdz galam. Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt.
11. Vispirms jāizslēdz elektriskās virtuves ierīces un tikai tad, kontaktligzdu
pieturot ar roku, ņem ārā kontaktdakšu. To nedrīkst raut aiz vada, jo tad var notikt
īssavienojums.
12. Ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā
tīkla.
13. Ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus.
14. Elektrisko plīti var tīrīt tikai atdzisušu un strāvai jābūt atslēgtai.
15. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot bojātus produktus, jo var saindēties.
16. Izmantojot svaigus produktus, tie ļoti rūpīgi jānomazgā un jānotīra.
17. Beidzot darbu, virtuve ir jāuzkopj, trauki jānomazgā, jānoslauka, jānoliek
vietā.
DARBA DROŠĪBA, STRĀDĀJOT ROKDARBUS
1. Uzmanīgi jārīkojas ar tamboradatu, adāmadatu u.c. asiem rokdarbu
darbarīkiem.
2. Nedrīkst ar rokdarbu darbarīkiem dauzīties, kauties vai cīnīties.
3. Visiem rokdarbu darbarīkiem jābūt ievietotiem speciālās tam paredzētās
kārbiņās vai maisiņos.
4. Strādājot rokdarbus, uz darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti.
DARBA DROŠĪBA, STRĀDĀJOT AR GLUDEKLI

1. Pie gludekļa pievienošanas elektrības tīklam jāpārbauda vai elektriskais vads
nav bojāts.
2. Gludeklis jāpievieno un jāatvieno elektrības tīklam, turot kontaktdakšu sausās
rokās.
3. Gludeklis darba laikā jāliek uz speciāla paliktņa.
4. Gludināšanas laikā jāuzmanās, lai gludekļa gludvirsma neskartu elektrisko vadu.
5. Darbu beidzot, gludeklis jāatvieno no elektrības tīkla.
DARBA DROŠĪBA, STRĀDĀJOT AR ŠUJMAŠĪNU
1. Gaismai uz darba virsmu jākrīt no kreisās puses.
2. Nedrīkst strādāt ar gariem vaļējiem matiem un neaizpogātu apģērbu.
3. Uz krēsla jāsēž taisni un tam jābūt iepretim adatai; abas kāju pēdas jātur uz
grīdas vai paminas.
4. Šuvējai jāatrodas 10-15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa.
5. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem. Tikai roku delnas atrodas uz galda
virsmas.
6. Roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai.
7. Pirms šūšanas jāpārbauda vai audumā nav palikušas kniepadatas.
8. Uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti (adatas, krīts,
diegu kušķi).
9. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz paminām.
10. Pirms sāk šūt elektrisko šujmašīnu, pārbauda elektriskās auklas un
kontaktdakšas tehnisko stāvokli.
11. Labojot vai tīrot elektrisko šujmašīnu, tā jāatvieno no elektrības tīkla.
12. Aizliegts strauji nospiest reostata pedāli.
13. Pārtraucot vai beidzot darbu, elektriskās šujmašīnas kontaktdakša jāizņem no
sienas kontaktligzdas un jānokopj darba vieta.

