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SLIC EMEX MSD CAMPAIGN

Klausimynas – vertinimui
Pastabos – neregistruojamos
Data/inspektorius/darbo vieta...
Veiklos sektorius:
 1. Sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba
 2. Maisto ir gėrimų pramonė
 3. Pasiuntinių veikla
 4. Kirpyklos
 5. Statybos pramonė
Dalis
Klausimas
1.
Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos
darbuotojams nustatymas
Ar darbdavys atliko raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų
prevencijos rizikos vertinimą?
Kas dalyvavo atliekant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų
rizikos vertinimą?
- vadovybė
- darbuotojų atstovas (-ai)
- vidaus DSS tarnyba/išorės DSS tarnyba
- kompetentingi asmenys
Ar galima susipažinti su įrašais apie raumenų ir kaulų
sistemos sutrikimus?
nelaimingų atsitikimų registras
nebuvimas darbe
profesinė liga
Prašyti pateikti su lytimi susijusius skaičius
a. Ar raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos vertinimas
apėmė esamą su dažnumu, trukme ir intensyvumu susijusią
ergonominę riziką, kylančią dėl:
- kartotinio darbo
- krovimo rankomis, kėlimo ir nešimo
- stūmimo ir traukimo
- darbo pozos ir darbo judesių
- ilgo stovėjimo
- ilgo sėdėjimo
b. Tik informacijos tikslais:
Ar taikyti įrodymais pagrįsti raumenų ir kaulų sistemos
sutrikimų rizikos vertinimo metodai?
Ar buvo įtraukti fiziniai pavojai, pavyzdžiui:
- vibracija ir didelis triukšmas
- aukšta arba žema temperatūra
Ar buvo įtraukti sunkinantys veiksniai, pavyzdžiui:
• darbas, kuriam atlikti reikia daug jėgos, tikslumo ar greitų
judesių;
• sunkus ir sunkiai suimamas objektas, su kuriuo dirbama;
• individualiai nepritaikomos darbo vietos;
• atlygio sistema, pagal kurią premijos mokamos už atlikto
darbo kiekį;
• dažni ir netikėti gamybos trikdžiai, kurių darbuotojas negali
kontroliuoti;
• silpni socialiniai ryšiai ir socialinė parama darbo vietoje;
• individualiai nepritaikomi įrankiai;
- - suteikiama nepakankamai pertraukų
- - netinkamos asmeninės apsaugos priemonės (pvz.,
per didelės pirštinės)

2.

Įmonės arba įstaigos dydis
Skaičiai rodo bendrą darbuotojų skaičių visoje
įmonėje
 1–9
 10–49
L. maža
Maža
Taip Ne1
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Vidutinė
Didelė
Pastabos



Pastaba. Būtinybė pateikti
atitinkamus dokumentus

Pastaba. Rizika priklauso nuo
socialinių ir organizacinių
veiksnių

Vertinimas ir (arba) prioritetų nustatymas
Ar visiems darbuotojams buvo pateiktos instrukcijos ir ar jie
turi žinių apie tai, kaip dirbti ergonomiškai ir saugiai?

3.

Šalis (27 )

Įgyvendinimas
Ar sprendžiant, kokias priemones taikyti, buvo atsižvelgta į
pavojų kontrolės hierarchiją?
1. Venkite rizikos
2. Kolektyvinės priemonės:
techninės ir (arba) organizacinės priemonės
3. Individualios priemonės ir (arba) asmeninės
apsaugos priemonės
Ar buvo įtrauktas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų
veiksmų planas?
Ar nuspręsta, kokias priemones taikyti vertinant
skirtingus ergonominės rizikos lygius?

1

„Ne“ reiškia „neturima“, o „N“ reiškia „netaikoma“.

Pastaba. Žr. pridedamą veiksmų
plano šabloną
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4.

Ar nuspręsta, kas yra atsakingi asmenys ir kokie
yra įgyvendinimo terminai?

Peržiūra



Ar veiksmai, kurių buvo imtasi, yra įvertinti?
Ar raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos
priemonės vertinamos reguliariai?

5.

Galutinis darbo inspektoriaus atliktas
vertinimas
Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų
rizikos vertinimo procesas atitinka paskirtį.
Darbuotojo atstovas (-ai) dalyvavo atliekant
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos
vertinimą.
Pagrindiniai ergonominės rizikos veiksniai
buvo tinkamai2 nustatyti ir įvertinti.
Informacija tik susipažinti
Ar taikyti įrodymais pagrįsti metodai?
Jei taip, kokie?
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Pastabos



 ART
 HARM
 KIM
 MAC-tool
 PTAI
 QEC
 RAMP
 RAPP
 Tilthermometer
 Kiti …

Buvo įtrauktos visos darbuotojų grupės (jei
yra) (jei yra, pažymėkite langelį).
 jauni ir vyresnio amžiaus darbuotojai
 moterys ir vyrai
 darbuotojai migrantai
 laikinieji darbuotojai
 ne visą darbo dieną dirbantys
darbuotojai
 pamainininkai
 nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai
 daugiakultūrės darbuotojų grupės
Dokumentų forma ir turinys yra tinkami.
Buvo imtasi priemonių arba jos buvo
pradėtos taikyti ir jų veiksmingumas buvo
patikrintas.
Jei priemonių nesiimama arba jos yra
neveiksmingos:























Inspektorių priemonės yra šios:
 pranešimas apie atliktą patikrinimą su
toliau nurodytais reikalavimais:
 atlikti rizikos vertinimą
 atlikti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos
vertinimą
 atnaujinti rizikos vertinimą

Valstybės narės kompetentingos institucijos kontaktinis (-iai) asmuo (-enys) gali remtis VDIK EMEX
rizikos vertinimo ir rizikos valdymo priemonių, susijusių su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų
prevencija, kokybės vertinimo vadovu (6 skirsnis, p. 15–17).
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 nustatyta rizika – imtis prevencinių veiksmų
 imtis tinkamų veiksmų
 pateikti atitinkamas instrukcijas
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