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KALVARIJOS GLOBOS IR UZIMTUMO CENTRO VIREJO PAREIGYBES
APRASYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBE
I . Pareigq pavadinimas: Kalvarijos globos ir uZimtumo centro virejas.
2. Pareigyb6s grup6: kvalifi kuotas darbuotojas.
3. Pareigyb6s lygis - C.
4. Pareig5rb6s paskirtis - patiekalq ir kulinariniq gaminiq ruo5imas pagal maisto produktq
gaminimo technologijq pritaikyt4 socialines globos istaigai.
5. Pareigyb6s pavaldumas: virejas tiesiogiai pavaldus Socialines globos namq padalinio
slaugytojui.

II. SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI VIREJUI

6. Virejas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos f statymais ir poistatyminiais aktais, Vyriausybes nutarimais, ministn{ isakymais ir
kitais norminiais teises aktais, Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais, Kalvarijos globos ir
uZimtumo centro direktoriaus isakymais.
7. Virejas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. tureti virejo kvalifikacij4;
7.2. iSmanyti istaigos darbo specifikq;
7.3. i3manyti darbo istatymus, socialinems globos istaigoms keliamus, maisto tvarkymo
pagal GHP (Geros higienos praktikos taisykles vieSojo maitinimo istaigoms) taisykles,
reikalavimus;
7.4. moketi suteikti reikiamq medicining pagalb4 esant elektrotraumai, nudegimams,
suZeidimams;
7 .5. Zinoti vidaus darbo tvarkos taisvkles.

ur. sxvruus
VIREJO FUNKCIJOS

8. Virejo funkcij os:
8.1

.

taiku atlikti patiekalq

ir

kulinariniq gaminiq paruoSimq pagal maisto produktq

gaminimo technologilq;

8.2. rlpintis patiketq istaigos irenginiq, gamybinio inventoriaus, irankiq, matavimo
prietaisq, indq, taros naudojimu pagal paskirti, jq prieZiiira;
8.3. ivertinti gautq produktq tinlamumq maisto gaminimui;
8.4. atlikti maisto gamybos procesus vadovaujantis GHP (Geros higienos praktikos
taisykles vieSojo maitinimo lstaigoms) taisyklemis;
8.5. vykdyti tik tuos darbus, kurie nurodli darbo uZduotyje. Nepatiketi savo pareigq
vykdymo kitam asmeniui;
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8.6. dirbti apsivilkus tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkandiais darbo drabuZiais,
nusiemus nuo rankq papuoSalus;

8.7. moketi naudotis darbo [rankiais, gamybiniais irenginiais (viryklemis, Sald1'tuvais ir
kitais per.);
8.8. patiekalq, kulinariniq gaminiq paruo5imui naudoti tik tuos maisto produktus ir
Laliavas, kurie atitinkajq nekenksmingumq ir kokybg reglamentuojandiq dokumentq reikalavimus;
8.9. produktus ir Zaliavas laikyti tvarkingoje taroje, jos neperkrauti;
8.10. atlikti pirmini maisto Zaliavq (darZoviq, kruopq, makaronq, mesos, paukStienos,
Zuvies, subproduktr.l ir kitrt) paruoiim4;
8.1L Zatiq, virtq ir skirtingq pavadinimq produktq pjaustymui naudoti peilius bei lenteles,
kurie turi biiti atitinkamai suZymeti;
8.12. virti sriubas, skaidrias sriubas (sultinius) bei gaminti Saltas sriubas;
8.13. virti, tro5kinti ir kepti kar5tus mesos, Zuvies, darZoviq, kuopq patiekalus;
8.14. virti ko5es, ruo5ti padaZus;
8.15. produktus laikyi Saldytuvuose, kurie turi biti Svariis ir laiku atitirpdyti nuo sniego
dangos;

8.16. attikti sveikatos tikinim4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
nustatlta tvarka, ne rediau kaip kartq per metus;
8.17. privalo Zinoti gaisro gesinimo biidus ir priemones, pirmosios medicinos pagalbos
suteikimo biidus. ind ividualiosios saugos priemones:
8.18. privalo laikytis vidaus tvarkos taisykliq, draudimq riikyti darbo vietoje, gerti
alkoholinius gerimus, naudoti narkotikus ir kt.;
8.19. ivykus nelaimingam atsitikimui, jeigu pajegia, turi nedelsdamas apie tai praneSti
tiesioginiam savo darbo vadovui arba kitam darbdavio atsakingam asmeniui:
8.20. darbo vieta ir irenginiq blkle, iki nelaimingas atsitikimas bus pradetas tirti, turi
iSlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu;
' 8.21. jeigu darbo vieta ir lrenginiq blkle po ivykusio nelaimingo atsitikimo kelia pavojq
aplinkiniq darbuotojq gyvybei ar sveikatai, galima atlikti tik bltiniausius pakeitimus, kuriuos reikia
iforminti atitinkamu aktu;
8.22. apie pastebet4 netvark4 darbo vietoje, pastebetus darbo irankiq ir mechanizmq
trtikumus, kitus nesklandumus, privalo prane5ti tiesioginiam darbo vadovui ir nepradeti darbo, kol
nebus paSal inti pastebeti tr[kumai.
9. Pagal kompetencij4 vykdlti kitas teises aktq nustatytas funkcijas ir Centro
direktoriaus bei slaugytoj o pavedimus.

IV. SKYRIUS
VIREJO ATSAKOMYBE
10. Virejas atsako uZ:
10.

1

.

kokybiSkai ir laiku pagamintus maisto gaminius;

10.2. darbo atlikim4 nepaZeidZiant higienos reikalavimql
10.3. tinkam4 irangos ir irankiq naudojim4;
10.4. tinkam4 darbo laiko naudojim4, darbo drausmes paZeidim4;

10.5. produktq priemimq, Silumini apdorojim4 (paruoSim4), gaminiq, patiekalq iSveZim4,
laikymo temperatlrq ir Siluminiq procesr.I trukmes rezultatus, valymo, plovimo, dezinfekavimo
darbus, registravimo duomenis ir Zumalq pildymus.
11. UZ savo pareigq netinkam4 vykdymq virejas atsako istaigos darbo tvarkos taisykliq ir
Lietuvos Respublikos istatymr.l nustatyta tvarka.
12. Virejas isipareigoja neatskleisti ZodZiu, raStu ar kitokiu b[du tretiesiems asmenims
jokios dalykines, finansines bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria
buvo
ji
jam
prieinama ir Zinoma dirbant Kalvarijos globos ir uZimtumo centre,
supaZindintas arba
tapo
iSskyrus tuos atvejus, kai toki4 informacijq atskleisti ji ipareigoja jstatymai.

jis
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V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Pareigybes apraSymas gali
ar darbo organizavimo pertvarkymq.

SusipaZinau

ir sutinku:

btti

keidiamas del istatymq ir kitq teises aktq pakeitimq

