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                                                                                                  APSTIPRINĀTS 

                                         

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē  

28.10.2015., protokols Nr. 3-11/5 

 

DARBA DROŠĪBAS UN HIGIĒNAS PRASĪBAS  

PRAKTISKAJĀS NODARBĪBĀS 

 
 

1. Vispārējās prasības 

 

1.1.Pirms nodarbībām studentam ir jāiepazīstas ar SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas 

koledža” Ievadinstruktāžu, par ko jāparakstās Ievadinstruktāžas žurnālā. 

1.2. Praktiskajās nodarbībās studentam ir atļauts piedalīties tikai tad, ja: 

         1.2.1.Viņš neslimo ar  Ministru kabineta noteikumos Nr.642, Rīgā 2010.gada 20.jūlijā 

(prot. Nr.37 18.§) „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību 

sarakstu”  uzskaitītajām slimībām;  

       1.2.2.Medicīniskajā grāmatiņā ir derīgs ģimenes ārsta ieraksts, ka students drīkst strādāt 

skaistumkopšanas nozarē; 

       1.2.3.Potēšanas pasē ir uzrādītas derīgas potes pret vīrusu hepatītu B un difteriju. 

 

2. Prasības praktisko nodarbību laikā 

 

2.1. Studentam uz praktiskajām nodarbībām jāierodas 5 minūtes pirms praktiskās nodarbības 

sākuma, lai sagatavotu darba vietu. 

2.2. Jāierodas tīrā, izgludinātā halātā vai skaistumkopšanas speciālistam piemērotā tērpā, 

maiņas apavos ar slēgtu purngalu.  

2.3. Roku nagiem jābūt īsi apgrieztiem, sakoptiem, bez spilgtas lakas. 

2.4. Jānoņem visas rotaslietas (var būt nelieli auskari). 

2.5. Matiem jābūt sakoptiem; gari mati jāsaņem pakausī tā, lai netraucētu darbam. 

2.6. Pieļaujams viegls dienas grims. 

2.7. Praktiskajās nodarbībās nav pieļaujams nekāds specifisks aromāts – t.i., parfīms, sviedri, 

cigarešu aromāts. 

2.8.Nodarbību laikā aizliegts lietot mobilo telefonu! 

2.9.Praktisko nodarbību telpā aizliegts ēst un dzert! 

2.10.Uz katru praktisko nodarbību līdzi jābūt tīram dvieļu (2 lielie, 1 mazais) komplektam, 

kosmētiskajiem cimdiņiem un galvas apsējam.  

2.11.Praktisko nodarbību laikā jāievēro visi antiseptikas un aseptikas pasākumi saskaņā ar 

Epidemioloģiskās drošības likuma 35.pantu: 

        2.11.1.Roku mazgāšana un dezinfekcija pirms un pēc procedūras un pēc 

nepieciešamības. 

       2.11.2.Manipulācijās, kurās iespējama saskare ar asinīm vai infekcijas draudiem, jālieto 

vienreizējie ķirurģiskie cimdi. 

 

3. Telpu, darba piederumu, kosmētiskās aparatūras drošības un higiēniskās prasības 

 

3.1. Darba vietai pirms un pēc katras procedūras jābūt tīrai un sakārtotai, par ko atbild katrs 

students pats. 

3.2. Pirms lietošanas aparatūra ir jāpārbauda, vai ir darba kārtībā.  
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3.3. Aparatūra  jālieto atbilstoši darba un elektrodrošības instrukciju prasībām, ar kurām 

students iepazīstas pirms aparatūras lietošanas un par to parakstās drošības instrukcijas 

žurnālā. 

3.4. Par aparatūras bojājumiem jāziņo docētājam (docentam / lektoram / asistentam) vai/un 

SKK administrācijas pārstāvim. 

3.5. Vienreizējās lietošanas instrumentus (adatas, žiletes u.tml.) pēc izmantošanas jāizmet 

speciālā atkritumu tvertnē ar noslēgtu vāku (Ministru kabineta noteikumi Nr.353, Rīgā 

2012.gada 22.maijā (prot. Nr.28 18.§) ). 

3.6. Daudzreizējās lietošanas kosmetoloģijas instrumentus (pincetes, otas u.tml.) jāapstrādā 

atbilstoši dezinfekcijas / sterilizācijas prasībām. 

3.7. Telpu apdares un kosmētiskās aparatūras tīrīšanai jāizmanto speciālos darba virsmu 

mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus ar vienreizlietojamiem roku dvieļiem. 

3.8. Vaksācijas ratiņus un plītiņas pēc procedūras jāapstrādā ar speciālo tīrīšanas līdzekli. 

 

Studenti, kuri neievēro šīs prasības, netiek pielaisti pie praktiskajām 

nodarbībām! 
 

 

 

IZSTRĀDĀJA                                                                                

SIA „SKK” lektore                                                                     

Rūta Vīksne  

 

 

SASKAŅOTS 

SIA „SKK” Valdes priekšsēdētāja 

Marika Ģederte 

 
 


