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Tööosad ja tööülesanded        Lisa 1 
Lapsehoidmine 

Tööosad 
1 Turvalise keskkonna tagamine lapsele 
1.1 Ohutegurite hindamine lapsest lähtuvalt 
1.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine ja töötervishoiu nõuete järgimine 
1.3 Turvalise ja arendava  kasvukeskkonna kujundamine 
1.4 Majapidamis- ja koristustööde tegemine 
1.5 Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine 
2 Lapse kasvu ja arengu toetamine 
2.1 Väärkohtlemise märkamine ja igasugusest väärkohtlemisest hoidumine 
2.2 Lapse füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu toetamine lapse arengu erinevatel 

perioodidel 
2.3 Lapse isiksuse ja eripära mõistmine ning koostöös vanemaga talle sobivate 

kasvatusmeetodite leidmine  
2.4 Lapse prosotsiaalsete oskuste kujundamine kombeõpetuse, eetika ja loovtegevuste abil 
2.5 Eakohaste päevategevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine  
3 Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel 

abistamine  

3.1 Hügieeniharjumuste kujundamine 
3.2 Hügieeninõuete täitmise juhendamine ja abistamine 
3.3 Eneseteenindusele suunamine 
4 Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel 
4.1 Lapse eale ja tervislikule seisundile vastava toitumise jälgimine 
4.2 Lapse vajadustele vastava toidu valmistamine 
4.3 Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel 
5 Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine 

5.1 Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine 
5.2 Lapse tervist edendavate tegurite määratlemine 
5.3 Lapse tervisliku seisundi jälgimine 
5.4 Lapsele esmaabi andmine ja vajadusel kiirabi kutsumine 
5.5 Haige imiku ja väikelapse hooldamine ja põetamine 
5.6 Puudega lapse hooldamine 
6 Koostöö vanematega 
6.1 Perekonna väärtushinnangutega tutvumine 
6.2 Koostöö lapsehoidja ja vanema/hooldaja vahel, kokkulepetest kinnipidamine 
6.3 Lapsevanemate soovituste ja nõuannetega arvestamine 
6.4 Suhtlemine vanemaga, tagasiside andmine lapse hoidmisest 
7 Esmaabi andmine 
7.1 Lapse tervisliku seisundi määratlemine 
7.2 Lapsele esmaabi andmine 
7.3 Kliinilises surmas oleva lapse elustamine 
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8 Arvuti kasutamine 
8.1 Tekstide koostamine ja kirjutamine 
8.2 Erinevate võimaluste kasutamine kommunikatsiooniks ja infootsinguks 
8.3 Arvuti kasutamise juhendamine lastele 
8.4 Laste hoiatamine võimlaike ohtude eest 
8.5 Vajadusel lapsevanemate juhendamine  
 VALITAVAD TÖÖOSAD 
9 Tööjuhendamine 
9.1 Kolleegide juhendamine 
9.2 Juhendmaterjalide koostamine 
9.3 Meeskonna moodustamine 
10 Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine 
10.1 Tegevuste planeerimine ja elluviimine 
10.2 Lapse rehabilitatsioonimeeskonna töös osalemine ja rehabilitatsioonimeetodite 

kasutamine 
10.3 Puudega lapse iseseisva toimetuleku toetamine, vajadusel abistamine abivahendite 

kasutamisel 
10.4 Alternatiivkommunikatsiooni kasutamine 
10.5 Lapse rehabilitatsioonimeeskonna töös osalemine 
10.6 Lapse erivajaduste märkamine ning toetamine 
 


