1.9. İşçi heyətinin profilaktik tibbi müayinələrdən keçməsinə və şəxsi gigiyenasına dair
tələblər
1.9.1. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin bütün işçiləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 12 iyun tarixli 142 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tibbi müayinə kartı sisteminin
tətbiqi Qaydaları”na uyğun olaraq tibbi müayinələrdən, peşəkar gigiyenik hazırlıqdan və
attestasiyadan keçməlidirlər.
1.9.2. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin hər bir işçisinin tibbi müayinələrin və laboratoriya
tədqiqatlarının nəticələri, peyvəndlər və keçirilmiş yoluxucu xəstəliklər haqqında, eləcə də peşəkar
gigiyenik hazırlıqdan və attestasiyadan keçməsi barədə məlumatlar qeyd edilən şəxsi tibbi kitabçası
olmalıdır. Tibbi müayinədən, peşəkar və gigiyenik hazırlıqdan yayınan, tibbi müayinələrin və peşəkar
hazırlığın nəticələri qeyd edilməyən, şəxsi tibbi kitabçası olmayan işçilər işə buraxılmırlar.
1.9.3. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərin profilaktik peyvənd alması haqqında
məlumatlar olmadıqda, bu şəxslər profilaktik peyvəndlər üzrə təsdiq edilmiş proqrama uyğun
peyvənd edilməlidirlər.
1.9.4. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işçi heyəti şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməli, işə
təmiz geyim və ayaqqabıda gəlməli, üst geyimlərini, papaq və şəxsi əşyalarını fərdi şkaflarda
saxlamalı, dırnaqları kəsilmiş vəziyyətdə olmalıdır. İşə başlamazdan əvvəl işçi heyəti əllərini
yumalı, təmiz xələt və ya digər xüsusi geyim geyinməli, onların dəyişəkli ayaqqabısı olmalı, saçları
səliqə ilə yığılmalıdır. Texniki heyət əlavə olaraq qidanın paylanılması üçün önlük və yaylıqla,
qabların yuyulması üçün önlüklə və otaqların yığışdırılıb təmizlənməsi üçün xüsusi (tünd rəngli)
geyimlə təmin olunmalıdır.
1.9.5. İşçilər tualetə daxil olmazdan əvvəl xələtlərini soyunmalı, tualetdən çıxarkən əllərini sabunla
yumalıdırlar. İşçi heyətinin uşaqlar üçün nəzərdə tutulan tualetdən istifadə etməsi qadağandır.
Müəssisəni tərk etməzdən əvvəl işçilər xələtlərini xüsusi geyimlər üçün nəzərdə tutulmuş şkaflarda
asmalıdırlar.
1.9.6. Tibb bacısı hər gün qida blokunun bütün işçilərini dəri səthində kəsiklərin, sıyrıntıların, irinli
yaraların olmasına və yuxarı tənəffüs yollarının kataral iltihablaşması hallarına görə müayinə edir.
Müayinənin nəticələri xüsusi jurnalda qeyd edilir.
1.9.7. Qida blokunda çalışan işçi heyəti iş vaxtı üzük, sırğa və sancaq taxmamalı, iş yerində qida
qəbul etməməli və siqaret çəkməməlidir.
1.9.8. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işçi heyətinin hər biri üçün 3 dəst dəyişək sanitar geyim
nəzərdə tutulmalıdır.
1.9.9. Xəstə və ya yoluxucu xəstəliklərə şübhəli olan işçilər qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən
işə buraxılmır və müvəqqəti olaraq işdən kənarlaşdırılırlar.

