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LISA 1 „Puhastusteenindaja abiline, tase 2“ kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite vastavustabel.

Puhastamine ja koristamine

Tekstiilide hooldamine

Majutusasutuse
toateenindus

Tööalase suhtlemise alused

Puhastusteenindaja abiline eriala õppekava
põhiõpingute moodulid

Sissejuhatus õpingutesse

Kompetentsi nimetus kutsestandardis „Puhastusteenindaja abiline, tase 2“

x

x

x

B.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. valib juhendamisel koristustarvikud; valmistab juhendamisel tolmuimeja ja
koristustarvikud tööks ette, sh niisutab
koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile.
1

x

2. puhastab juhendamisel seinad ja põrandad

x

3. puhastab ja korrastab juhendamisel koristustarvikud ja tolmuimeja.

x

Majutusasutuse
toateenindus

x

Tööalase suhtlemise alused

1. puhastab juhendamisel mööbli ja esemed lihtsamini eemaldatavast mustusest

Sissejuhatus õpingutesse

Tekstiilide hooldamine

Puhastusteenindaja abiline eriala õppekava
põhiõpingute moodulid
Puhastamine ja koristamine

Kompetentsi nimetus kutsestandardis „Puhastusteenindaja abiline, tase 2“

B.2.2 Hoolduskoristus

x

B.2.3 Toateenindamine
1. eemaldab juhendamisel kasutatud voodipesu ning viib selle ettenähtud kohta;
kogub kokku kasutatud vannitoatekstiilid ning viib need ettenähtud kohta;
juhendamisel asetab puhtad vannitoatekstiilid vastavalt majutusasutuses kehtivale
korrale

x

2. juhendamisel kogub kokku kasutatud nõud, hügieenitarvikud ning viib need
ettenähtud kohta ja korrastab hotellitoa

x

B.2.4 Puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutset läbiv kompetents
Juhendamisel, vajadusel abiga:

2

Kompetentsi nimetus kutsestandardis „Puhastusteenindaja abiline, tase 2“

Puhastusteenindaja abiline eriala õppekava
põhiõpingute moodulid

Sissejuhatus õpingutesse

Tööalase suhtlemise alused

Puhastamine ja koristamine

Tekstiilide hooldamine

Majutusasutuse
toateenindus

1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast, kohaneb ja tuleb toime
tuttavas keskkonnas;

x

x

x

x

x

3. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;

x

x

x

x

x

4. järgib töötervishoiu-, tööohutuse- ja hügieeninõudeid;

x

x

x

x

x

5. töötab ergonoomiliselt, aseptiliselt ja keskkonda säästvalt;

x

x

x

x

x

6. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;

x

x

x

x

x

7. hindab oma töö tulemust.

x

x

x

x

x

2. täidab kohusetundlikult oma kutsealal piiratud vastutusega rutiinseid
tööülesandeid;

X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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