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Drošības noteikumi izglītojamajiem strādājot pie apkārtnes uzkopšanas
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
7.un 8.punktu
I.
1.
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Vispārīgie jautājumi

Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma skolēnu drošība skolā un tās rīkotajos
pasākumos.
Ar noteikumiem skolēnus iepazīstina klases audzinātājs, vai skolotājs, kas vada darbu
pie apkārtnes uzkopšanas, pirms darba uzsākšanas.
Par skolēnu iepazīšanos ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic ierakstu
klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru.
Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu
„iepazinos” norādot datumu un parakstu.
II. Pirms darba uzsākšanas
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Strādāt ierodies darba apģērbā un apavos, līdzi jābūt darba cimdiem.
Uz darba vietu ierodies organizēti, skolotāja pavadībā.
Uzmanīgi noklausies skolotāja dotos uzdevumus.
Sagatavo vajadzīgos darba rīkus, pārbaudi, vai tie ir darba kārtībā.

9.
10.

Lauksaimniecības darbarīkus (lāpstas, grābekļus, dakšas), kuriem asi gali, pārnes
vertikālā stāvoklī ar lejupvērstu darba virsmu, tas pasargās tavus biedrus no traumas.
Darba rīkus izmantot tikai noteiktajam darbam.
III. Darba laikā
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Uzrokot augsni ar lāpstu, pārmaiņus strādā (pa 5 minūtēm) gan ar labo, gan kreiso kāju.
Tas nepieļaus mugurkaula deformāciju.
Pārnēsājot zemi, ievēro skolotāja noteiktās normas.
Pārnēsājot smagumu, vienmērīgi noslogo abas rokas.
Ievēro skolotāja noteikto darba ritmu.
Lai izvairītos no pārslodzes darbā, pēc skolotāja norādījuma taisi pārtraukumu.
Strādājot ar lāpstu, seko, lai neievainotu ar to kājas. Nepārslogo lāpstu ar zemi, tai jābūt
uz 1/3 no lāpstas garuma.
Strādājot ar grābekļiem, dakšām, nepavērs to darba virsmu pret apkārt stāvošajiem.
Kaplējot, obligāti strādā darba cimdos.
Jebkuras traumas gadījumā nekavējoties griezies pie skolotāja, viņš sniegs tev
palīdzību.
Aizliegts dedzināt sauso zāli un lapas.
IV. Pēc darba beigšanas

21.
22.

Notīri un nodod inventāru, noģērb darba drēbes un rūpīgi nomazgā rokas ar ziepēm.
Pārbaudi vai uz apģērba vai ķermrņa nav ērces.
V.Rīcība ekstremālās situācijās

23.
24.

Neņem rokās nepazīstamus, aizdomīgus priekšmetus.
Par nepazīstamiem, aizdomīgiem priekšmetiem ziņo skolotājai.

Riska faktori:
1. Traumatisma riska faktori.

