2.pielikums
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra
noteikumiem “Drošības noteikumi izglītojamiem”

ELEKTRODROŠĪBAS noteikumi izglītojamiem
Darbojoties ar elektroierīcēm, IEVĒRO:
1. Elektroierīces ir ierīces, kuru darbināšanai izmanto elektrību (piemēram, televizors, radio,
dators, ūdens vārāmā kanna, gludeklis, matu fēna, blenderis, sulu spiede, eletriskā plīts,
mikroviļņu krāsns, putekļu sūcējs).
2. Pirms ierīces lietošanas iepazīsties ar tās lietošanas instrukciju. Precīzi izpildi skolotāja vai
cita skolas darbinieka norādījumus.
3. Uzturi kārtībā savu darba/mācību vietu.
4. Mācību stundu laikā ar elektroierīcēm un sildierīcēm strādā tikai tad, ja esi saņēmis skolotāja
atļauju, skolotāja klātbūtnē un vadībā.
5. Elektroierīces lieto tikai tam paredzētam mērķim, tā, kā ir norādīts instrukcijā.
6. Vienmēr ievēro norādes uz ierīces (piemēram, elektrisko ūdens vārāmo kannu un gludekli
piepildi ar ūdeni, nepārsniedzot minimāli un maksimāli pieļaujamo daudzumu).
7. Pirms ierīces lietošanas, vizuāli pārbaudi tās tehnisko stāvokli.
8. Nedrīkst lietot bojātas vai paštaisītas eletroierīces. Nepieskaries pie atkailinātiem
elektriskajiem vadiem.
9. Ierīci novieto uz stabila pamata.
10. Nenovietot ierīci uz karstām virsmām, sildierīcēm, blakus degošiem priekšmetiem.
11. Raugies, lai elektroierīces vads nebūtu iespiests starp priekšmetiem (piemēram, durvju vai
loga ailē, starp vai zem mēbelēm), kā arī lai nesaskartos ar sildierīcēm, karstām virsmām un
degošiem priekšmetiem.
12. Raugies, lai vads nebūtu savijies, nebūtu mezgls.
13. Uz ierīču korpusiem nenovieto vāzes, puķu podus, krūzes un citus priekšmetus.
14. Nepieļauj šķidruma iekļūšanu ierīcēs, kurās tas nav paredzēts (piemēram, televizorā, radio,
putekļusūcējā, mikserī u.c.). Uz ierīcēm nenovieto traukus ar šķidrumu.
15. Ieslēdzot elektroierīces, kontakdarkšu stabili iebīdi kontaktligzdā līdz galam. Tikai tad drīkst
ielēgt ierīci.
16. Nedrīkst ieslēgt, izslēgt, strādāt ar elektroierīcēm ar mitrām vai slapjām rokām;
17. Kad ierīce tiek darbināta, tā nedrīkst atrasties skapjos vai plauktos.
18. Neaizklāj ierīces ventilāciju.
19. Kad ierīce darbojas, nemēģini to atvērt (piemēram, veļas mazgājamo mašīnu, mikroviļņu
krāsni, putekļusūcēju, elektrisko suli spiedi). Nenoņem ierīcēm aizsargapvalkus vai
nožogojumus.
20. Pie ierīces rotējošām daļām (piemēram, blenderim, mikserim) neliec klāt pirkstus, matus,
apģērbu vai citus tam neparedzētus priekšmetus.
21. Neatstāj ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
22. Pārtraucot lietot ierīci, izslēdz to un atvieno no strāvas - ar sausām rokām kontaktdakšu izvelc
no kontaktligzdas (ar vienu roku pieturi kontaktligzdu, ar otru roku izvelc kontaktdakšu).
Aizliegts raut aiz vada.
23. Kad ierīce ir izslēgta un atdzisusi, tad apkop to.
24. Beidzot darbu, sakārto darba vietu.
25. Kad atstāj telpu, pārliecinies, ka ierīce ir pilnībā izlēgta un atdzisusi (piemēram, gludeklis,
elektriskā plīts, tosteris).

26. Ja ierīcei ir kādi bojājumi, tā ir pārkarsusi, aizdegusies, jūtama deguma smaka, redzami dūmi,
nekavējoties atvieno to no kontaktligzdas. Nekavējoties ziņo pieaugušajam. Darbu neatsāc,
kamēr nav novērsts bojājums. Aizliegts patvaļīgi labot elektroierīces (arī spuldžu nomaiņu
bez skolotāja atļaujas).
27. Pēkšņas elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos pārtrauc darbu, izslēdz
elektroiekārtas un rīkojies saskaņā ar pieaugušā norādījumiem.
28. Aizliegts kāpt elektrolīniju balstos un transformatoru punktos.
29. Aizliegts atvērt elektrosadales skapi un aiztikt tajā esošās iekārtas.
30. Aizliegts spēlēties zem elektrolīnijām, sviest uz tām jebkādus priekšmetus, makšķerēt to
tuvumā.
31. Aizliegts iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās.
32. Par elektrības bīstamību brīdina dzeltena trīsstūrveida zīme ar melnu apmali un melnu zibens
simbolu vidū.
33. Elektrotraumas, ugunsgrēka vai sprādziena gadījumā nekavējoties ziņo pieaugušajam vai
zvani pa tālruni 112. Atstāj bīstamo vietu.
34. Ja kāds ir cietis no elektriskās strāvas, nekavējoties informē tuvāk esošo pieaugušo, lai
izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ja esi viens – negaidi, zvani 112.
35. Pirmo palīdzību cietušajam no elektriskās strāvas sniedz tikai tad, ja pilnīgi droši zini, kas un
kā jādara (pretējā gadījumā arī tu gūsi elektrotraumu):
35.1. pirmā darbība - ātri atslēdz no elektrības to elektroiekārtas daļu, ar kuru ir saistīts
cietušais;
35.2. ja nevari atslēgt elektroiekārtu, tad cietušo atbrīvo no elektroiekārtas. Drīkst izmantot
tikai sausas drēbes, sausu koku vai dēli.
Nedrīkst lietot metālus, mitrus priekšmetus;
35.3. nodrošini cietušajam pilnīgu mieru un gaidi glābējus.
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