
Atributii îngrijitor creșă 

 

Atributii si responsabilitati: 

•         Își desfasoara   activitatea    sub   indrumarea   și supravegherea     administratorului și a 

asistentei medicale.  

•         supraveghează  și  efectuează   toaletarea   copiilor,    imbracarea,   dezbracarea   si 

curațenia   lor; 

•          ajută  la pregatirea   copiilor  in vederea  examinarii; 

•          participa    efectiv   la  formarea    bunelor   deprinderi    de   igiena   a  copiilor    si  la 

realizarea   concretă  a programului   de viata  al copiilor; 

•          ajuta  asistentul   medical la distribuirea   hranei  copiilor  și colaborează  cu aceasta in 

ceea  ce priveste  activitatile   și alimentatia   copiilor; 

•          respectă  regulile  de igiena  personală în ingrijirea copiilor; 

•          însoteste  copii  în vehicul  când  acestia  sunt transportati  cu mijloace in comun; 

•          intretine   igiena  paturilor,   pregateste   patul  și schimbă   lenjeria  copiilor  ori de cate 

ori este nevoie; 

•          asigură   curatenia   și dezinfectia   suprafețelor  din  încăpere;   execută,   la  indicatia 

asistentului   medical,  dezinfectia   zilnică  a mobilierului; 

•          asigură   curațenia,   dezinfectia  și păstrarea  recipientelor    utilizate,   în  locurile   si 

conditiile   stabilite; 

•          inlocuieste   si transportă   in conditiile   stabilite  rufaria  murdară; 

•          tine  evidenta   lenjeriei   la nivelul  cresei,  a celei  predate și a acelei  ridicate  de  la 

spalatorie; 

•          depoziteaza   si manipuleaza   corect  lenjeria curată; 

•          pregateste   încăperile   pentru  dezinfectia   ciclica  si ajuta  echipa  de  dezinfectie   la 

efectuarea   acesteia; 

•          asigura  igienizarea   si dezinfectarea   olițelor; 

•         respectă   normelor   igenico  - sanitare,  in vigoare; 

•         asigura  pastrarea  si folosirea   in  bune  conditii  a  inventarului    pe  care  îl are  în 

primire; 

•          declară   imediat asistentului medical   îmbolnavirile    pe  care  le prezinta  personalul   

sau imbolnavirile    survenite  la membrii  de familie; 

•          efectueaza   zilnic  curatenia,   in conditii   corespunzatoare,    a spatiului   repartizat   si 

raspunde    de  starea   de  igiena   a  salilor   de  clasa,  coridoarelor,    oficiilor,    grupurilor 

sanitare,  scarilor,  mobilierului,   ferestrelor   si exteriorul   cresei; 



•          efectuează    dezinfectia    curentă  a  pardoselilor,  pereților,   grupurilor    sanitare   cu 

materiale   si ustensile   folosite  numai  in aceste  locuri; 

•          transportă    gunoiul    si  rezidurile    alimentare    la  tancul   de   gunoi,   în conditii 

corespunzatoare,  răspunde   de   depunerea  lor  corectă  in recipiente,   curață     și dezinfectează   

vasele  in care  se pastreaza   si transporta   gunoiul; 

•          raspunde   de  pastrarea   in  bune   conditii   a  materialelor    de  curatenie    ce  le  are 

personal  in grijă,  precum  și a acelor  ce se folosesc  în comun; 

•          îndeplinește     toate    indicatiile    asistentei    medicale   privind    intretinerea     

curateniei, salubritatii, dezinfectiei si dezinsectiei. 

 


