
 

TECHNOLOGIJŲ VEIKLOS SAUGUMO TAISYKLĖS 

 

Prasidėjus veiklai visi jaunuoliai privalo sėsti į savo vietas ir išklausyti instrukcijų, skirtų iš anksto 

numatyto pobūdžio užimtumui: 

 

DARBAS SU ADATOMIS: 

• Naudojant adatą siuvimui ar siuvinėjimui, sėdėk saugiu atstumu vienas nuo kito; 

• Siuvant nedaryk staigių judesių ir plačių mostų, kad išvengtum savęs ar kito asmens 

sužeidimo; 

• Pasinaudojus adata, ją saugiai įsmeik į specialią pagalvėlę. 

DARBAS SU ŽIRKLĖMIS: 

• Dirbant su žirklėmis, negestikuliuok rankomis; 

• Kitam perduodant žirkles, jas duok ne smaigaliu, bet bukuoju galu; 

• Baigus darbą, žirkles sudėk į tam skirtas dėžutes. 

DARBAS SU KANCELIARINIAIS PEILIUKAIS: 

• Dirbant su kanceliariniais peiliukais, sėdėk saugiu atstumu vienas nuo kito; 

• Atlik pjovimo procesą, tik išklausius nurodymų apie saugų atstumą tarp gaminio ir pirštų; 

• Draugui perduok peiliuką tik apsukus bukuoju galu; 

• Baigus darbą peiliukus sudėk į tam skirtą indą. 

DARBAS SU KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETU: 

• Dirbk su pistoletu tik laikantis darbuotojo duotų nurodymų; 

• Neliesk pirštais įkaitusių klijų, kad išvengtum nudegimo; 

• Baigus darbą, pistoletą išjunk iš rozetės ir padėk ant specialaus kilimėlio atvėsimui. 

DARBAS SU ĮVAIRIOMIS KLIJŲ RŪŠIMIS: 

• Klijus naudok pagal paskirtį, rankdarbių gaminimui; 

• Klijavimui naudok mentelę, ar teptuką, neliesti pirštais; 

• Baigus darbą, užsuk sandariai buteliuką ir padėti į jiems skirtą vietą. 

DARBAS SU KAROLIUKAIS: 



• Dirbant nemėtyk karoliukų ant žemės, kad išvengtum vėlesnių paslydimų; 

• Karoliukų nedėk į burną, nosį ar kitą kūno ertmę; 

• Baigus darbą karoliukus sudėk į tam skirtą dėžutę. 

 

DARBAS SU POLIMERINIU MOLIU: 

• Darbui su polimeriniu moliu naudok drėgnas servetėles; 

• Keičiant darbo procese vieną spalvą į kitą, švariai nusivalyk rankas 

• Dirbant su polimeriniu moliu, jo neragauk ar kitaip nenaudok ne pagal paskirtį; 

• Lakuojant polimerinio molio gaminį, lako neliesk pirštais, naudok teptuką; 

• Baigus darbą nusivalyk rankas drėgna servetėle ir kruopščiai nusiplauk vandeniu su muilu. 

DARBAS SU POLIMERINIO MOLIO KEPIMO KROSNELE: 

• Krosnelę įjungia ir paruošia darbui tik darbuotojas; 

• Gaminiai į krosnelę kepimui įdedami tik specialioje skardoje; 

• Pasibaigus kepimo procesui, skarda su gatavais gaminiais išimami su specialia, atsparia 

karščiui pirštine; 

• Kepimo metu krosnelės dureles atidaryti draudžiama; 

• Baigus darbą, krosnelės laidas ištraukiamas iš rozetės ir atidaromas langas patalpos 

išvėdinimui. 

DARBAS SU VILNA: 

• Vilnos pluoštą naudok pagal paskirtį. Jo neragauk, nekišk į nosį ar kitą kūno ertmę; 

• Po vilnos vėlimo proceso, kruopščiai nusiplauk rankas ir pasitepk rankų kremu, kad 

išvengtum odos sudirgimo problemų. 

Baigus darbą technologijų veikloje, su bet kokiomis veiklai skirtomis priemonėmis, susitvarkyk 

savo darbo vietą, saugiai padėk daiktus į jiems skirtas vietas ir laikykis higienos reikalavimų. 

 


