NAKTINIO SARGO
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti medicinos įstaigos leidimą leidžiantį dirbti tą darbą;
3.2. būti susipažinęs su mokyklos-darželio keliamais reikalavimais.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. laikosi patvirtinto darbo grafiko;
4.2. atvykus į darbą apeina teritoriją, mokyklos-darželio patalpas, patikrina, ar uždaryti langai
ir durys, ar išjungtas apšvietimas ir elektros įrengimai ir prietaisai;
4.3. patikrina, ar tvarkingos ryšio, gaisro gesinimo priemonės, ar nenutrauktos oro elektros
linijos. Aptikus nutrauktus elektros laidus, tą vietą aptveria ir praneša mokyklos-darželio
administracijai;
4.4. pastebėjus įrangos, įtaisų gedimus, kitus pavojingus faktorius, galinčius sukelti
nelaimingą atsitikimą ar gaisrą praneša mokyklos-darželio administracijai;
4.5. neįleidža į saugomą teritoriją pašalinių asmenų;
4.6. pastebėjus gaisrą, įsilaužimą, bandymą sugadinti pastate ar mokyklos-darželio teritorijoje
esančius daiktus ar medžiagas, sargas privalo apie tai informuoti gaisrinės saugos institucijas,
policiją, tiesioginį vadovą;
4.7. įsibrovus užpuolėjams, neatkreipiant užpuolikų dėmesio, stengtis perduoti pavojaus
signalą, savo elgesiu nesukelti sąmyšio, neprovokuoti užpuolėjų, neatidaryti durų į kitas patalpas,
stengtis įsiminti užpuolėjų išvaizdą ir ypatingus požymius.
4.8. Gavus pranešimą apie sprogmenų padėjimą:
4.8.1. nekelti panikos, stengtis užduoti kuo daugiau klausimų skambinančiajam, gautą
informaciją užrašyti;
4.8.2. baigus pokalbį, telefono ragelį palikti nepadėtą, kad būtų galima sužinoti, iš kur
skambinta;
4.8.3. nedelsiant apie gautą pranešimą informuoti tiesioginį vadovą, policiją;
4.9. tiesioginiam vadovui, įsakius evakuotis, būtina vykdyti reikalavimus:
4.9.1 išjungti darbo vietoje elektros prietaisus, pasiimti asmeninius daiktus;
4.9.3.pastebėjus neįprastą daiktą, neliesti jo ir skubiai pranešti tiesioginiam vadovui;
4.9.4.evakuotis iš pastato artimiausiu keliu vadovaujantis evakavimo schemomis ir ženklais.
4.10. Išjungia elektros srovę ir praneša tiesioginiam darbo vadovui šiais atvejais:
4.10.1. pastebėjus laidų gedimą;
4.10.2. sugedus elektros instaliacijai (neveikia, kibirkščiuoja kištukinis elektros lizdas,
jungiklis);
4.10.3. pajutus svylančių laidų kvapą;
4.10.4. nutrūkus elektros energijos tiekimui.
4.11. esant pavojaus signalui, nedelsiant reaguoja į jį: apžiūri pažeistą zoną;
elgiasi
ramiai, nesutrinka, realiai įvertina susidariusią situaciją; iškviečia specialiąsias tarnybas.
4.12. kilus gaisrui: elgiasi ramiai, nesutrinka, realiai įvertina susidariusią situaciją;
iškviečia ugniagesius; evakuoja žmones; gaisrą gesina turimomis priemonėmis; informuoja
tiesioginį darbų vadovą.

4.13. draudžiama: naudotis savadarbiais elektriniais šildymo prietaisais su atvira spirale,
remontuoti arba palikti juos be priežiūros; palikti savo darbo vietą; dirbti darbus, nesusijusius su
pareigomis, be tiesioginio vadovo leidimo.
4.14. vykdo kitus su mokyklos-darželio veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus
pavedimus.

