VARĖNOS SPORTO CENTRO GELBĖTOJO - PLAUKIMO INSTRUKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Gelbėtojas-plaukimo instruktorius (toliau – gelbėtojas) į pareigas Varėnos Sporto
centre priimamas ir iš jų atleidžiamas Varėnos sporto centro direktoriaus (toliau – direktorius)
įsakymu.
2. Gelbėtojas tiesiogiai pavaldus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
3. Gelbėtojas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę
kvalifikaciją.
4. Gelbėtojas turi būti baigęs plaukiko-gelbėtojo kursus bei turėti tai patvirtinantį
pažymėjimą.
5. Turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą.
6. Gelbėtojas turi dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, Varėnos sporto centro
nuostatais, direktoriaus įsakymais, visais kitais darbo tvarką ir etiką Varėnos sporto centre
reglamentuojančiais dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu.
7. Turi būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, darbo
higienos reikalavimais.
8. Žinoti lankytojų evakuacinius išėjimus ir gaisro gesinimo priemonių buvimo vietas.
9. Mokėti organizuoti lankytojų ir darbuotojų evakuaciją iš plaukimo baseino patalpų.
10. Išmanyti plaukimo baseino, sūkurinių vonių, vaikų baseinėlio, pirčių bei dušų
sanitarines ir higienos taisykles bei šokinėjimo nuo bokštelių baseine taisykles.
11. Mokėti valstybinę kalbą.
12. Gebėti sklandžiai teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu
ir žodžiu.
13. Turėti gerus bendradarbiavimo įgūdžius, darbo komandoje įgūdžius, laiko planavimo
gebėjimus, stiprų atsakomybės jausmą.
14. Gelbėtojas privalo mokėti gerai plaukti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
15. Griežtai laikytis plaukimo baseino užimtumo tvarkaraščio, darbo grafiko reikalavimų.
16. Gelbėtojas turi prižiūrėti, jog visi baseino lankytojai baseino patalpose elgtųsi saugiai
ir nekeltų pavojaus sau ir aplinkiniams.
17. Saugoti gelbėjimo ir plaukimo inventorių, drausti lankytojams naudoti jį ne pagal
paskirtį.
18. Esant būtinybei, supažindinti plaukimo baseino lankytojus su saugaus elgesio
plaukimo baseine taisyklėmis.
19. Iš plaukimo baseino pašalinti lankytojus, kurie savo veiksmais, kelia pavojų savo ir
kitų žmonių saugumui, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
20. Prižiūrėti ir kontroliuoti, kad lankytojai nešokinėtų nuo bokštelių. Šokinėjimas nuo
bokštelių galimas tik treniruočių ir mokomųjų užsiėmimų metu, ir tik griežtai prižiūrint plaukimo
treneriui.
21. Prieš įeinant pirmiesiems lankytojams į plaukimo baseiną, patikrinti savo darbo
priemones, pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlės turinį, ar veikia pirtys, užtikrinti baseino,
vaikų baseinėlio, sukūrinės vonios švarą ir tvarką.
22. Tikrinti kaip lankytojai laikosi higienos reikalavimų baseino patalpoje, pirtyse,
dušuose, nustatytu laiku įjungti pirtis.
23. Gelbėtojas esant poreikiui privalo instruktuoti lankytojus kaip teisingai plaukti,
supažindinti su plaukimo būdais ir stiliais.
24. Darbo metu dėvėti darbo aprangą su užrašu „GELBĖTOJAS“, nevartoti alkoholinių
gėrimų ar narkotinių medžiagų, nepalikti darbo vietos.
25. Gelbėtojas privalo suteikti pirmąją medicininę pagalbą skendimo atveju, kol atvyks
greitoji pagalba. Nelaimės atveju, nedelsiant gelbėti lankytoją, suteikti jam pirmąją medicininę ir
kitokio pobūdžio pagalbą. Pasirūpinti, kad nedelsiant būtų iškviesta greitoji medicininė pagalba,
skambinant bendruoju pagalbos telefonu – 112 arba trumpuoju numeriu 033.
26. Baigiantis darbo laikui, užtikrinti, kad visi lankytojai paliktų plaukimo baseiną, sukūrinę
vonią, vaikų baseinėlį bei pirtis. Įspėti lankytojus apie baseino darbo laiko pabaigą ne anksčiau
nei likus 15 min. iki darbo laiko pabaigos.
27. Plaukimo baseino patalpas palikti paskutiniam. Baigus darbą išjungti pirtis ir sutvarkyti
inventorių. Esant bent vienam lankytojui baseine, gelbėtojui griežtai draudžiama palikti savo
darbo vietą.
28. Laikytis saugos darbe instrukcijų ir civilinės saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių
reikalavimų.
29. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito veiklą.

30. Pagal galimybes dalyvauti organizuojant sporto renginius.
31. Pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams apie padarytą žalą plaukimo baseino
patalpoms, inventoriui ir kitam turtui.
32. Vykdyti kitus Varėnos sporto centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus,
susijusius su įstaigos veikla.

