DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VALDYMO ATMINTINĖ DARBDAVIAMS,
PRADEDANTIEMS VEIKLĄ

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis darbdavio pareigų apimtį, užtikrinant darbuotojui saugias
ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, yra Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymas.
1. ŽINIŲ IŠ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS (DSS) SRITIES TIKRINIMAS
Darbdaviui atstovaujantis asmuo (įmonės vadovas) turi žinoti kaip organizuoti darbuotojų
saugos ir sveikatos (toliau – DSS) priemonių įgyvendinimą įmonėje. Tam įmonės vadovas, prieš
pradedant veiklą, turi pasitikrinti DSS žinias (https://www.vdi.lt/Forms/Testavimai.aspx) Lietuvos
Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
VDI).
Darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, atsižvelgiant į įmonės ekonominę veiklą, darbuotojų
skaičių, esamus ar galinčius kilti pavojus darbo vietose ir kitus veiksnius, leidžiama pasirinkti vieną
iš keleto įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo variantų: paskirti vieną ar daugiau DSS
specialistų; steigti DSS tarnybą; sudaryti sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu dėl DSS tarnybos
funkcijų ar jų dalies atlikimo; mažose įmonėse (atsižvelgiant į jų ekonominę veiklą - iki 9, 19 ar 49
darbuotojų) - pačiam vykdyti DSS funkcijas ar pavesti jas vykdyti įgaliotam asmeniui. Tais atvejais,
kai darbdavys prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas iš karto apsisprendžia pats
vykdyti DSS tarnybos funkcijas ir mokosi pagal atitinkamą (priklausomai nuo ekonominės veiklos)
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos
funkcijas, švietimo programą, pasitikrinti žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens
švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą jam nereikia.
Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos,
organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities
privalomai tikrinamos VDI Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo
bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka – prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas
(Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).
2. PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS
Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojui saugias ir jo sveikatai nekenksmingas darbo
sąlygas, privalo įvertinti profesinę riziką ir nustatyti faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę
įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimo tvarką įmonėse nustato
Profesinės rizikos vertinimo nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1457/V-961).
Profesinės rizikos vertinimą organizuoja darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio
įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Nustačius profesinę riziką, užpildomi įmonės
pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentai. Įvertinus profesinę riziką, įmonėje turi būti
parengtas ir patvirtintas rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas, kuriuo vadovaujantis
įgyvendinamos rizikos prevencijos priemonės. Profesinės rizikos vertinimo dokumentų sistemą
sudaro: rizikos vertinimo darbų planas; rizikos dydžio nustatymas (žalos sveikatai sunkumo
vertinimas; žalos pasireiškimo tikimybės vertinimas; rizikos dydžio vertinimo schema); rizikos
veiksnių tyrimų rezultatų protokolai, pasirašyti juos atlikusių asmenų; sprendimas dėl rizikos
priimtinumo (rizikos priimtinumo nustatymo schema); rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planas,

kuriame prioriteto tvarka surašomi rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimo priemonės, darbuotojai,
atsakingi už šių priemonių įgyvendinimą, priemonių įgyvendinimo terminas, skirtos lėšos ir
numatoma rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymo kontrolė (tvirtina darbdaviui
atstovaujantis asmuo; rizikos įvertinimo dokumentas arba rizikos įvertinimo kortelė, (pasirašo riziką
įvertinęs asmuo ir darbdaviui atstovaujantis asmuo).
3. PRIVALOMI DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAI
Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika
(traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo
aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis
periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra. Darbdavys tvirtina darbuotojų,
kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką, su juo
pasirašytinai supažindina darbuotojus ir kontroliuoja, kaip laikomasi šio grafiko. Tuo atveju, kai
darbuotojo sveikata nepatikrinama grafike nustatytu laiku dėl ne nuo darbuotojo priklausančių
priežasčių, darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti dėl galimo pavojaus savo sveikatai. Darbuotojų
sąrašą darbdavys sudaro vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000
m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros
įstaigose“. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Už darbo laiką, kurio metu
darbuotojas tikrinasi sveikatą, darbdavys moka darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį Darbdavys
privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą. Darbdavys privalo užtikrinti, kad
įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai. Darbdavys privalo išduoti ir užpildyti
Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr.047/a) (įsidarbinančiam)
arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr.048/a) (dirbančiajam), nurodant:
vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais; kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų
dydžius konkrečioje darbo vietoje; darbus konkrečioje darbo vietoje; metines efektinės apšvitos
dozes bei apšvitos dozes, gautas darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
F Nr.048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens
parašu.
4. DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGINĖMIS PRIEMONĖMIS
Jei kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis neįmanoma pašalinti profesinės rizikos, tai
darbdavys privalo nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, užtikrinti,
kad skirta naudoti asmeninė apsaugos priemonė darbuotojų saugos ir sveikatos atžvilgiu atitiktų
visus keliamus reikalavimus. Išduoti darbuotojui asmenines apsaugos priemones, kurios privalo:
apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, pačios
nesukeldamos papildomos rizikos; atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę;
tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus būtinus pakeitimus (priderinimus); užtikrinti, kad asmeninių
apsaugos priemonių naudojimas nesukeltų sveikatos ar higienos problemų. Vadovaujantis
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1- 331(toliau
- Nuostatai), asmeninė apsaugos priemonė (toliau - AAP) – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui
turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir
sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas ar reikmuo. AAP sąrašo organizavimą reikėtų pradėti
nuo rizikos veiksnių, kurių negalima išvengti ar pašalinti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis ar
kitais būdais, analizės ir įvertinimo. Siekdamas šio tikslo, darbdavys, atsižvelgdamas į Pavyzdinį
veiklos rūšių arba veiklos sektorių, kuriuose gali reikėti asmeninių apsaugos priemonių, sąrašą pagal
profesinės rizikos veiksnius ir pavojus (Nuostatų 2 priedas), privalo sudaryti Profesinės rizikos
veiksnių ir pavojų įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones, lentelę. Vadovaudamasis
aptartos lentelės duomenimis, atsižvelgdamas į Pavyzdinį asmeninių apsaugos priemonių rūšių,
susijusių su pavojais, nuo kurių jos saugo, sąrašą (Nuostatų 3 priedas), parengti Darbuotojams
nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą (Nuostatų 4 priedas).
Darbdavys taip pat privalo parengti ir suderinti su darbuotojų atstovais asmeninių apsaugos
priemonių išdavimo ir priėmimo tvarką, tvarkyti išduodamų asmeninių apsaugos priemonių apskaitą.

Darbuotojams išduodamos AAP turi atitikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus
reikalavimus. Šiame Reglamente nustatyta, kad AAP turi turėti CE ženklą. Įprasti darbo drabužiai ir
uniformos, kurios nėra specialiai pritaikytos darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti, nėra priskiriamos
prie AAP ir tokiems darbo drabužiams netaikomi Reglamente nustatyti reikalavimai, taip pat ir CE
ženklinimas.
5. DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMO IR MOKYMO SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS
TVARKA
Darbuotojams draudžiama pradėti darbą, jei jie neinstruktuoti ir/ar neišmokyti saugiai dirbti
(arba neįsitikinta, kad geba saugiai dirbti). Darbuotojų instruktavimo ir mokymo tvarką įmonėje turi
nustatyti įmonės vadovas. Kokių instrukcijų reikia konkrečios įmonės darbuotojams instruktuoti, turi
nuspręsti darbdavys, įvertinęs profesinės rizikos veiksnius darbo vietose, darbo aplinkoje,
žinodamas kokias funkcijas vykdo darbuotojai, su kokiomis darbo priemonėmis, įrenginiais dirba, su
kokiais pavojais susiduria darbo vietose ir pan. Įstatymų leidėjas nustatė, kad darbdavio pareiga yra
instruktuoti darbuotojus kaip saugiai dirbti ir suteikė teisę pasirinkti darbuotojų instruktavimo formą
bei įpareigojo darbdavį įsitikinti darbuotojui suteiktų žinių pakankamumu.
Jei darbuotojui instruktavimo metu suteiktų žinių nepakanka – darbuotojas turi būti mokomas.
6. ĮMONĖSE, ORGANIZACIJOSE
SĄRAŠAS:

REIKALINGŲ

DSS

DOKUMENTŲ

MINIMALUS

• DSS vidinės kontrolės tvarkos aprašas (darbo tvarkos taisyklės, DSS reikalavimų laikymosi
kontrolės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir
kontrolės tvarka (tvarkos))
• profesinės rizikos vertinimo dokumentai
• darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimų organizavimo dokumentai
• asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo-grąžinimo dokumentai
• DSS instruktavimo ir mokymo tvarka (tvarkos), DSS instrukcijos
• incidentų tyrimo tvarka
• neblaivaus darbuotojo nušalinimo tvarka ir prevencinių priemonių planas
• gaisrinės saugos instrukcijos, evakuacijos planai.

Išsamesnė informacija, ką prieš pradedant veiklą darbdaviams reikia žinoti apie DSS, yra
Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės specialioje rubrikoje „DARBDAVIAMS“, adresu:
https://www.vdi.lt/Forms/Grupe.aspx?Tema_ID=2.

