NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

KATALOG ZNANJ
1. Ime modula: VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV (VHD)
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak bo zmožen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skrbeti za zdrav način življenja.
Po navodilih pripraviti in izvesti lastno delo.
Upoštevati navodila za racionalno rabo energije, materiala in časa
Komunicirati s sodelavci in strankami in delati v skupini
Po navodilih urediti delovno mesto v skladu z higiensko varnostnimi predpisi
Po navodilih izpolnjevati dokumentacijo in voditi ustrezne evidence
Natančno izpolnjevati delovna navodila
Izbirati ustrezne načine čiščenja in čistilnih sredstev
Uporabljati ustrezne (različne) stroje in naprave za čiščenje
Uporabljati ustrezne pripomočke in naprave pri delu
Razumeti vsebino deklaracij na čistilnih in razkuževalnih sredstvih
Uporabljati čistilna in razkuževalna sredstva po navodilih in v skladu z varnostnimi
predpisi
Vzdrževati delovne prostore
Dosledno upoštevati navodila varstva pri delu in varstva okolja

3. Poklicne kompetence:
o Ročno čisti prostore
o Strojno čisti prostore
o Dezinfecira prostore
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4. Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- Pozna in razume plan dela čiščenja
- Seznani se s predpisi, ki urejajo delovno
področje čiščenja
- Pozna in zna izbrati primerna sredstva,
opremo in pripomočke za čiščenje, nego in
zaščito različnih materialov
- Razlikuje med čistilnimi, negovalnimi in
zaščitnimi sredstvi
- Pozna skladiščenje in uporabo le teh
- Našteje vrste in lastnosti materialov
- Pozna čistila in premaze za čiščenje
- Seznani se s poškodbami pri uporabi in
vzdrževanju
- Seznani se z dezinfekcijskimi sredstvi in s
pripravo čistilnih raztopin
- Pozna funkcijske značilnosti in delovanje
različne strojne opreme, čistilnih orodij in
pripomočkov
- Pozna načine shranjevanja čistil
- Našteje sodobna in ekološka čistila
- Seznani se z različnimi tehnologijami čiščenja
- Pozna osnovne zakone o varnosti in zdravju
pri delu
- Pozna in razume osnovne principe higiene,
varovanja zdravja in varnosti pri delu
- Seznani se z nevarnostmi dela in delovnega
okolja
- Pozna ukrepe za varno delo in ukrepe za
ohranitev zdravja in preprečitev nezgod

Dijak:
- Po navodilih načrtuje lastno delo
- Pripravi se in zaščiti v skladu s higienskimi in
z zaščitnimi postopki
- Po navodilih pripravi delovne pripomočke
glede na vrsto čiščenja
- Vodi evidenco porabljenih čistil in sporoča
nove potrebe
- Ustrezno shranjuje čistilna sredstva in
pripomočke v skladu z navodili
- pri čiščenju upošteva lastnosti materialov in
določi vrsto čiščenja
- Izvaja različne postopke čiščenja (ročno,
strojno)
- Po navodilih dezinfecira prostore (občasno)
- Vzdržuje higieno delovnih prostorov
- ločuje strupene in zdravju škodljive snoviločevanje odpadkov
- Skrbi za odvoz odpadnega materiala
- Po navodilih uporablja stroje, naprave in
pripomočke za čiščenje prostorov
- Ravna v skladu z navodili o VPD in zdravju
pri delu
- vzdržuje stroje in naprave in pripomočke
- posreduje informacije o stanju opreme za delo

