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DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU KABINETĀ MEITENĒM
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 "Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos" 7. punktu

1. Mājturības kabinetā skolēni drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, līdzi ņemot mācību
stundai nepieciešamos piederumus.
2. Mācību stundas laikā ievērot disciplīnu un precīzi pildīt pedagoga norādījumus.
3. Pirms darba virtuvē nomazgāt rokas, apsiet tīru priekšautu, matus sasiet astē, ap galvu apsiet
lakatiņu vai uzlikt cepuri, noņemt rotaslietas.
4. Strādājot ar stikla traukiem, ievērot piesardzību. Ja trauks saplīsis, lauskas nedrīkst vākt ar rokām,
tās uzslaucīt ar birsti.
5. Lietojot asus priekšmetus, nedrīkst pavērst aso instrumenta daļu pret sevi vai citiem.
6. Vāku no karsta katla vai pannas noņemt ar lupatiņu vai cimdu, virzienā no sevis.
7. Strādājot ar elektroierīcēm, pirms darba uzsākšanas pedagogs pārbauda ierīces tehnisko stāvokli.
Ar bojātām ierīcēm strādāt aizliegts.
8. Darbu beidzot, izslēgt elektriskās ierīces, izņemt kontaktdakšu. Aizliegts ierīci izslēgt ar slapjām
vai mitrām rokām.
9. Gatavojot ēdienu, nomazgāt un notīrīt produktus. Bojātus produktus izmantot aizliegts.
10. Nekavējoties savākt uz grīdas izlijušos šķidrumus, taukus un sakņu pārpalikumus.
11. Pēc darba beigšanas, sakārtot darba vietu, sakopt virtuvi, nomazgāt, noslaucīt, nolikt vietā traukus.
12. Strādājot ar gludekli, to novietot uz paliktņa.
13. Gludekļa karstā virsma nedrīkst saskarties ar elektrisko vadu.
14. Strādājot ar šujmašīnu, šuvēja atrodas 10-15 cm attālumā no tās korpusa.
15. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem, uz galda virsmas atrodas tikai roku delnas,
pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai.
16. Pie šujmašīnas nedrīkst strādāt ar gariem vaļējiem matiem un neaizpogātu apģērbu.
17. Pirms šūšanas pārbaudīt, vai audumā nav palikušas kniepadatas.
18. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz šujmašīnas paminām.
19. Beidzot darbu, sakārtot darba vietu.
20. Pārliecināties, ka darba vietā (arī uz grīdas) neatrodas adatas, grieznes u.c. bīstami priekšmeti.
21. Darba laikā pret inventāru un iekārtām izturēties saudzīgi.
22. Ja inventārs vai iekārta tiek apzināti bojāta skolēna rīcības dēļ, skolēns ir atbildīgs par nodarīto
zaudējumu.
23. Ja darba laikā skolēns gūst savainojumu vai apdegumu, par to nekavējoties ziņot pedagogam, kurš
sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.
Izglītojamos ar šiem noteikumiem iepazīstina mācību priekšmeta pedagogs ne retāk kā divas reizes
gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību. Instruktāžu
reģistrē e-klases žurnāla izdrukā, izglītojamajiem to apliecinot ar ierakstu "iepazinos", datumu un
parakstu.
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