
VAIKŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI TAISYKLĖS 
TECHNOLOGIJŲ KABINETE (METALO IR MEDŽIO DIRBTUVĖSE) 

 

1. Technologijų kabinete: 

1.1. savo darbo vietoje nelaikykite nereikalingų daiktų, kurie nesusiję su darbu; 

1.2. dirbkite ramiai, netriukšmaukite, tiksliai vykdykite mokytojo nurodymus; 

1.3. palaikykite švarą ir tvarką darbo vietoje bei visoje patalpoje; 

1.4. negadinkite darbo įrankių, priemonių ir inventoriaus; 

1.5. metalo darbų dirbtuvėse laikykitės darbo drausmės, nes metalo ruošiniai turi aštrius kampus, 
briaunas, sunkūs; 

1.6. prieš pradėdami darbą gerai apgalvokite jo eigą nuo pradžios iki pabaigos; 

1.7. tvarkingai ir tinkamai sudėkite reikalingus darbui įrankius, paruoškite įrenginius, prietaisus; 

1.8. darbo įrankius laikykite sudėtus jų naudojimo eilės tvarka; 

1.9. darbo metu stovėkite ir atlikite judesius taip, kaip nurodė mokytojas; 

1.10. dirbkite su specialia apranga. Turi būti užsegtos visos sagos. Plaukai paslėpti po galvos apdangalu. 
Dirbdami tam tikro pobūdžio darbus užsidėkite apsauginius akinius ir pirštines. Ant rankų neturi būti 
žiedų, laikrodžių, apyrankių. Pavojingi išsikišę ir kabantys daiktai: šalikas, kaklaraištis, atsegta rankovė, 
nes juos gali įtraukti besisukančios mašinos dalys; 

1.11. prieš pradėdami darbą pasitikrinkite ar įrankis išgaląstas, aštrus, nes atšipę įrankiai yra pavojingesni 
negu aštrūs. Jei įrankis atšipęs – pagaląskite arba pakeiskite nauju; 

1.12. prieš pradėdami darbą pasitikrinkite ar nekliba kotą turintys įrankiai; 

1.13. dirbdami neskubėkite.; 

1.14. nenaudokite kirstuko, jeigu jo galas, į kurį smūgiuojate plaktuku yra sueižėjęs ar grybo formos; 

1.15. nedirbkite pavargę.; 

1.16. nebaigę vieno darbo, nesiimkite kito; 

1.17. dirbkite tolygiai. Jei nesiseka – pailsėkite ir vėl pamažu pradėkite dirbti; 

1.18. dirbdami su metalo liejiniais naudokite storo audinio drabužį, pirštines, užsidėkite apsauginius 
akinius; 

1.19. dildant, pjaunant, gręžiant ar pan. atsiranda atliekų ir jos gali trukdyti. Tokiu atveju sustokite, 
šepečiu sušluokite atsiradusias atliekas, sumeskite į atliekų dėžę ir tik po to tęskite darbą; 



1.20. tinkamai, pagal mokytojo nurodymus, paimkite į rankas reples, plokščiareples, žnyples, metalo 
kirpimo žirkles; 

1.21. atsargiai elkitės su įrankiais, kuriais liečiate įkaitintus dirbinius; 

1.22. užbaigę darbą, aštrius įrankius padėkite į jiems skirtą vietą taip, kad ašmenys nesužeistų atsitiktinai 
prisilietusiojo; 

1.23. kiekvieną kartą pradėdami naudoti mechaninius įrankius, stakles - pakartokite saugaus darbo 
taisykles; 

1.24. neleiskite kitiems stovėti prie staklių, su kuriomis dirbate ir nestovėkite prie jų patys, kai dirba kiti; 

1.25. su įrankiais, kurie susiję su elektra dirbkite tik sausomis rankomis; 

1.26. įsitikinkite, kad elektriniai prietaisai yra tvarkingi ir paruošti darbui; 

1.27. mašinos su elektrine pavara turi būti švarios, išvalytos, suteptos tepalu, įžemintos. Įžeminimo varža 
ne didesnė už 4 omus; 

1.28. susižaloję informuokite mokytoją, naudokitės vaistinėlėje pirmosios pagalbos priemonėmis; 

1.29. atsitikus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami praneškite mokytojui; 

1.30. pagal galimybes suteikite pirmąją med. pagalbą nukentėjusiam; 

1.31. gaisro, stichinės nelaimės atveju kabinete dirbantys mokiniai evakuojasi vadovaujami mokytojo 
evakuacijos plane nurodytomis kryptimis. 

 


