
SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

• Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją. 

•  Žinoti Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir 

deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ reikalavimus. 

• Žinoti sanitarijos, higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

 

 

ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

 

Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę Sveikatos priežiūros tarnyboje, 

dezinfekuotojas privalo: 

• vykdyti dezinfekciją; 

• informuoti apie dezinsekcijos ir deratizacijos poreikį; 

• vykdyti rėžiminio korpuso kamerų bei kitų patalpų dezinfekavimą ir asmenų sanitarinį 

švarinimą ir įstaigos patalpų sanitarinės būklės kontrolę; 

• vykdyti Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadovo procedūrų reikalavimus. 

Siekiant užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai keliamų uždavinių vykdymą,  

dezinfekuotojas privalo: 

• dirbant laikytis Lietuvos higienos normos HN 90:2011 reikalavimų; 

• siekiant išaiškinti pedikuliozės ir niežų atvejus tikrinti laikinai įstaigoje esančius 

asmenis; 

• Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko nurodymu: 

o atlikti dezinfekciją sergant žarnyno infekcija, hepatitu, tuberkulioze, grybeline infekcija, 

niežais ir ŽIV bei ypatingai pavojingais infekciniais susirgimais; 

o atvykusiems naujiems suimtiesiems (nuteistiesiems) atlikti sanitarinį švarinimą, 

drabužių dezinfekavimą; 

o  atlikti transporto priemonių, rėžiminio korpuso kamerų, suimtųjų (nuteistųjų) ir jų 

drabužių bei patalynės dezinfekciją; 

o  vieną kartą per mėnesį atlikti dušų ir persirengimo patalpų pagrindinį valymą; 

• palaikyti sanitarinį stovį dušų patalpose, dezinfekcinių ir nuodingų medžiagų 

saugykloje; 

• kontroliuoti dezinfekavimo darbą rėžiminio korpuso kamerose; 

• Sveikatos priežiūros tarnybos, korpuso vyresniųjų, virtuvės ir kitas patalpas, kuriose 

privalo būti atliekama dezinfekcija, aprūpinti dezinfekuojančiais skiediniais ir organizuoti savalaikį 

jų pakeitimą; 

• saugoti, apskaityti ir laiku nurašyti sunaudotas dezinfekcines ir nuodingas medžiagas; 

• pildyti atitinkamą medicininę dokumentaciją; 

• esant būtinybei, teikti pirmąją medicinos pagalbą. 

• bendradarbiaujant su Apsaugos ir priežiūros skyriumi, kontroliuoja ir palaiko ir 

suimtųjų/nuteistųjų kirpyklos darbą; 

• bendradarbiaujant su Apsaugos ir priežiūros skyriumi atlieka sanitarinį švarinimą 

konvojuotiems suimtiesiems/nuteistiesiems po darbo valandų. 

Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus, susijusius su užimamomis pareigomis 

susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko 

gydytojo, jo pavaduotojo ir vyriausiojo slaugos administratoriaus įsakymus ir nurodymus. 


