PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. EV- 61
DARBUOTOJO, KURIO DARBO STAŽAS ĮMONĖJE YRA IKI 1 METŲ, SVEIKATOS,
MOKYMO IR INSTRUKTAVIMO BEI ĮMONĖS SAUGOS IR SVEIKATOS VIDINĖS
KONTROLĖS ORGANIZAVIMO RODIKLIŲ VERTINIMO
ANKETA (1)
2017 m. birželio

d. Nr. TA

1. Darbdavys__________________________________________________________________
(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)
___________________________________________________________________________________________
(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas___________________________________________________________
(pavadinimas)
________________________________________________________________________________________________
(adresas)
______________________________________________________________________________________________________________
(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

3. Tikrinimo klausimai
Klausimai

Eil. Nr.

1.

Taip

Darbuotojo sveikatos būklė

1.1.

Darbuotojo sveikata dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės
rizikos sąlygomis patikrinta, kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas
darbas/pavojingi darbai įvertintas.

1.2.

Darbuotojo sveikata dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės
rizikos sąlygomis netikrinta.

1.3.

Darbuotojo sveikatos dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės
rizikos sąlygomis tikrinti nereikėjo.

2.

Darbuotojo profesinis mokymas

2.1.

Darbuotojo profesinis
atliekamą darbą.

2.2.

Darbuotojo profesinis pasirengimas/kvalifikacija/išsilavinimas neatitinka
atliekamo darbo.

2.3.

Darbų atlikimui/veiklai specialių profesinių, kvalifikacinių žinių nereikia.

3.

pasirengimas/kvalifikacija/išsilavinimas

atitinka

Darbuotojo mokymas saugos ir sveikatos klausimais

3.1.

Darbuotojo mokymas ir atestavimas saugos ir sveikatos klausimais atitiko
atliekamą darbą.

3.2.

Darbuotojas nemokytas saugos ir sveikatos klausimais.

3.3.

Darbuotojo mokyti saugos ir sveikatos klausimais nereikėjo.

4.

Darbuotojo supažindinimas su profesinės rizikos vertinimo rezultatais

4.1.

Darbuotojas įdarbinant supažindintas su profesinės rizikos vertinimo
rezultatais įmonėje.

4.2.

Darbuotojas nesupažindintas su profesinės rizikos vertinimo rezultatais
įmonėje.

Ne

4.3.
5.

Darbuotojo supažindinti su profesinės rizikos vertinimo rezultatais įmonėje
nereikėjo.
Darbuotojo instruktavimas.

5.1.

Darbuotojas instruktavimo metu dokumentuotinai supažindintas
su
pavojingais ir kenksmingais rizikos veiksniais darbo vietoje bei saugiais darbo
metodais.

5.2.

Darbuotojas nesupažindintas su pavojingais ir kenksmingais rizikos veiksniais
darbo vietoje bei saugiais darbo metodais.

5.3.

Darbuotojo supažindinti su pavojingais ir kenksmingais rizikos veiksniais
darbo vietoje bei saugiais darbo metodais nereikėjo.

6.

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolė.

6.1.

Ar darbdavį atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo, darbdavys
(įmonės vadovas) pats vykadantis DSS funkcijas kontroliuoja kaip darbuotojai
laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų.
Jeigu taip:

6.1.1. Yra paskirti darbdavio įgalioti asmenys, kurių pareiga kontroliuoti kaip
laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
6.1.2. Yra išrinkti ir tinkamai apmokyti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai.
6.1.3. Parengti lokaliniai norminiai teisės aktai (saugaus darbų atlikimo taisyklės,
instrukcijos, technologinių procesų aprašymai ir kt.).
6.1.4. Numatyta darbuotojų, kurių stažas įmonėje yra iki 1 metų, priežiūros ir/ar
stažuotės tvarka.
6.2.

Darbdavį atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo, darbdavys
(įmonės vadovas) pats vykdantis DSS funkcijas nekontroliuoja (nėra tai
patvirtinančių dokumentų) kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų.

6.3.

Kaip atliekami darbai kontroliuoti nereikia/nėra galimybės.

7.
7.1.

Įmonėje nustatyta skatinanti laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų darbo užmokesčio sistema

7.2.

Įmonėje nustatyta laikinė (valandinė) darbo užmokesčio sistema.

7.3.

Įmonėje nustatyta skatinanti laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų darbo užmokesčio sistema

.
.
Eil.Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.

4.

Darbo užmokesčio sistema:

4. Nustatyta:
Rodikliai
Darbuotojo stažas įmonėje (pagal darbo sutartį)
Iki 1 mėnesio
Iki 2 mėnesių
Iki 3 mėnesių
Iki 6 mėnesių
Iki 12 mėnesių
Bendras darbuotojo stažas atliekant darbą, kurio metu įvyko įvykis darbe (mėnesiais).*
Darbuotojų, kurių stažas įmonėje iki 1 metų, procentinė dalis (skaičiuojant nuo visų
dirbančiųjų įmonėje skaičiaus).
Darbuotojo amžius

Pastaba: nuspalvinti langeliai nepildomi.
(inspektoriaus pareigos)

(parašas)

(vardas. pavardė)

Kiekis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. EV- 61
DARBUOTOJO, DIRBANČIO ĮMONĖJE PIRMUS METUS DARBUOSE,
PRISKIRTUOSE PAVOJINGŲ DARBŲ KATEGORIJAI, PASIRENGIMO DARBŲ SAUGOS
SRITYJE APKLAUSOS ANKETA (2)
Gerbiamas darbuotojau,
Ar žinote, kad Lietuvoje:
* vidutiniškai 4 iš 10 darbuotojų, patiriančių traumas darbe, įmonėse dirba mažiau nei 12 mėnesių!
* per pastaruosius 15 metų mirtinas traumas darbe patyrė 424 pirmus metus diirbantys, iš kurių - 123
buvo neblaivūs.
*Apklausos tikslas – išsiaiškinti Jūsų požiūrį į darbų, priskirtų pavojingų darbų kategorijai organizavimą
įmonėje ir jūsų pasirengimą saugiai atlikti jums pavestas funkcijass.
*Jūsų nuoširdžių atsakymų pagrindu bus parengtos rekomendacijos įmonėms nelaimingų atsitikimų
darbe prevencijai gerinti.
* Atsakykite į klausimus, apibraukdami Jums tinkamo atsakymo vieną iš variantų.
* Anketa yra anoniminė, atsakymai konfidencialūs – nei jūsų asmens duomenys, nei įmonės
pavadinimas apibendrinant rezultatus nebus naudojami.
*Taip pat primename, kad jūsų darbe reikšmingas vaidmuo tenka ir žmogiškajam faktoriui:
susiklausymui dirbant komandoje, technologinei bei darbo drausmei, atsargumui ir pan.
1. Ar manote, kad Jūsų darbas pavojingas?
a) taip
b) ne
c) nežinau
2. Ar Jūsų atliekamam darbui reikia/reikėjo specialaus pasirengimo/mokymų?
a) taip
b) užteko mokymų darbo vietoje
c) ne, tai gali atlikti kiekvienas, vos pradėjus dirbti po instruktavimo
3. Ar pradėjus dirbti, Jums buvo priskirtas patyręs darbuotojas, kad padėtų įsisavinti profesinius įgūdžius?
a) taip
b) ne, man tik buvo pasakyta ką turėsiu dirbti
c) man pagalbos nereikėjo
4. Ar įmonėje atliktas profesinės rizikos vertinimas?
a) taip
b) ne
c) nežinau
5. Ar saugiai jaučiatės dirbdamas įmonėje?
a) visai nesaugiai
b) dažniau nesaugiai
c) dažniau saugiai
d) visada saugiai
6. Ar naudojatės kolektyvinės apsaugos priemonėmis (pastoliai ir pan.), jei privalu?
a) visada
b) retkarčiais
c) ne
d) nenumatyta
7. Ar naudojatės asmeninėmis apsaugos priemonėmis (šalmai, saugos diržai, dujokaukės ir pan.)?
a) taip, aš visada naudoju
b) ne, mano darbui nereikalingos
c) nenaudoju (naudoju tik retkarčiais), nes jos nepatogios
d) neprivalu

8. Ar tenka rizikuoti darbe atliekant funkcijas?
a) beveik kasdien
b) kartą per savaitę
c) kartą per kelis mėnesius
d) rizikuoti netenka
9. Jei pastebite, kad bendradarbiai nesilaiko darbų saugos reikalavimų, kaip reaguojate?
a) patariu to nedaryti
b) nereaguoju
c) tokių atvejų nepasitaikė
10. Jei jūs nesilaikote darbų saugos reikalavimų, kaip reaguoja bendradarbiai?
a) pataria to nedaryti
b) nereaguoja
c) tokių atvejų nepasitaikė
11. Darbe esu patyręs:
a) lengvą traumą
b) sunkią traumą
c) nesu patyręs nurodytų traumų
12. Dėl kokios priežasties patyrėte traumą darbe?
a) neturėjau pakankamos patirties ir įgūdžių
b) nesaugiai dirbau
c) buvo nesaugi darbo aplinka
d) Kita (įrašykite

)

13. Ar reaguoja įmonės administracija, jei darbinėje aplinkoje nesilaikoma darbų saugos reikalavimų?
a) perspėjimus gauname nedelsiant
b) perspėjimus gauname tik retkarčiais
c) negauname jokių pastabų
d) kita (įrašykite
)
14. Penkiabalėje sistemoje (nuo vieneto iki penketo:1- visai nesaugu, 5 - saugu) įvertinkite darbų saugos
lygį įmonėje, darbo vietoje (ose), kurioje jūs dirbate (dirbote), įrašykite
15. Jūsų amžius? a)18-25 m.; b) 26-35 m.; c) 36-45 m.; d) 46-55 m.; e) 56-65 m.; f) daugiau 65 m.
16. Ko, jūsų manymu reikėtų, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe ? (įrašykite):

Užpildymo data (įrašykite
Profesija, pareigos pagal darbo sutartį (įrašykite

)
).

Dėkojame už jūsų atsakymus ir linkime saugaus darbo!
Darbo inspektorius užpildo 17 ir 18 punktus:
17. Apskritis (pažymėti apvedant): a) Vilniaus; b) Kauno; c) Klaipėdos; d) Šiaulių; e) Panevėžio;
f) Alytaus; g) Utenos; h) Telšių; i) Marijampolės; j) Tauragės
18. Įmonė priskirtina ekonominės veiklos rūšiai ( kodas
Inspektorius

)
Data

Parašas:

Kiti pastebėjimai, pasiūlymai, nuomonės (juos gali įrašyti tiek darbuotojas, tiek darbo inspektorius):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. EV- 61
DARBUOTOJO, DIRBANČIO ĮMONĖJE PIRMUS METUS DARBUOSE,
NEPRISKIRTUOSE PAVOJINGŲ DARBŲ KATEGORIJAI, PASIRENGIMO DARBŲ SAUGOS
SRITYJE APKLAUSOS ANKETA (3)
Gerbiamas darbuotojau,
Ar žinote, kad Lietuvoje:
* vidutiniškai 4 iš 10 darbuotojų, patiriančių traumas darbe, įmonėse dirba mažiau nei 12 mėnesių!
* per pastaruosius 15 metų mirtinas traumas darbe patyrė 424 pirmus metus diirbantys, iš kurių - 123
buvo neblaivūs.
*Apklausos tikslas – išsiaiškinti Jūsų požiūrį į darbų, nepriskirtų pavojingų darbų kategorijai
organizavimą įmonėje ir jūsų pasirengimą saugiai atlikti jums pavestas funkcijass.
*Jūsų nuoširdžių atsakymų pagrindu bus parengtos rekomendacijos įmonėms nelaimingų atsitikimų
darbe prevencijai gerinti.
* Atsakykite į klausimus, apibraukdami Jums tinkamo atsakymo vieną iš variantų.
* Anketa yra anoniminė, atsakymai konfidencialūs – nei jūsų asmens duomenys, nei įmonės
pavadinimas apibendrinant rezultatus nebus naudojami.
*Taip pat primename, kad jūsų darbe reikšmingas vaidmuo tenka ir žmogiškajam faktoriui:
susiklausymui dirbant komandoje, technologinei bei darbo drausmei, atsargumui ir pan.
1. Ar manote, kad Jūsų darbas pavojingas?
a) taip
b) ne
c) nežinau
2. Ar Jūsų atlliekamam darbui reikia/reikėjo specialaus pasirengimo/mokymų?
a) taip
b) užteko mokymų darbo vietoje
c) ne, tai gali atlikti kiekvienas, vos pradėjus dirbti po instruktavimo
3. Ar pradėjus dirbti, Jums buvo priskirtas patyręs darbuotojas, kad padėtų įsisavinti profesinius įgūdžius?
a) taip
b) ne, man tik buvo pasakyta ką turėsiu dirbti
c) man pagalbos nereikėjo
4. Ar įmonėje atliktas profesinės rizikos vertinimas?
a) taip
b) ne
c) nežinau
5. Ar saugiai jaučiatės dirbdamas įmonėje?
a) visai nesaugiai
b) dažniau nesaugiai
c) dažniau saugiai
d) visada saugiai
6. Ar naudojatės kolektyvinės apsaugos priemonėmis (pastoliai ir pan.), jei privalu?
a) visada
b) retkarčiais
c) ne
d) nenumatyta
7. Ar naudojatės asmeninėmis apsaugos priemonėmis (šalmai, saugos diržai, dujokaukės ir pan.)?
a) taip, aš visada naudoju
b) ne, mano darbui nereikalingos
c) nenaudoju (naudoju tik retkarčiais), nes jos nepatogios
d) neprivalu

8. Ar tenka rizikuoti darbe atliekant funkcijas?
a) beveik kasdien
b) kartą per savaitę
c) kartą per kelis mėnesius
d) rizikuoti netenka
9. Jei pastebite, kad bendradarbiai nesilaiko darbų saugos reikalavimų, kaip reaguojate?
a) patariu to nedaryti
b) nereaguoju
c) tokių atvejų nepasitaikė
10. Jei jūs nesilaikote darbų saugos reikalavimų, kaip reaguoja bendradarbiai?
a) pataria to nedaryti
b) nereaguoja
c) tokių atvejų nepasitaikė
11. Darbe esu patyręs:
a) lengvą traumą
b) sunkią traumą
c) nesu patyręs nurodytų traumų
12. Dėl kokios priežasties patyrėte traumą darbe?
a) neturėjau pakankamos patirties ir įgūdžių
b) nesaugiai dirbau
c) buvo nesaugi darbo aplinka
d) kita (įrašykite

)

13. Ar reaguoja įmonės administracija, jei darbinėje aplinkoje nesilaikoma darbų saugos reikalavimų?
a) perspėjimus gauname nedelsiant
b) perspėjimus gauname tik retkarčiais
c) negauname jokių pastabų
d) kita (įrašykite
)
14. Penkiabalėje sistemoje (nuo vieneto iki penketo:1- visai nesaugu, 5- saugu) įvertinkite darbų saugos
lygį įmonėje, darbo vietoje (ose), kurioje jūs dirbate (dirbote), įrašykite
15. Jūsų amžius? a.18-25 m.; b. 26-35 m.; c. 36-45 m.; d. 46-55 m.; e. 56-65 m.; f. daugiau 65 m.
16. Ko, jūsų manymu reikėtų, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe ? (įrašykite):

Užpildymo data (įrašykite
Profesija, pareigos pagal darbo sutartį (įrašykite

).
).

Dėkojame už jūsų atsakymus ir linkime saugaus darbo !
Darbo inspektorius užpildo 17 ir 18 punktus:
17. Apskritis (pažymėti apvedant): a) Vilniaus; b) Kauno; c) Klaipėdos; d) Šiaulių; e) Panevėžio;
.
f)Alytaus; g) Utenos; h) Telšių; i) Marijampolės; j) Tauragės
18. Įmonė priskirtina ekonominės veiklos rūšiai ( kodas
)
Inspektorius

Data

Parašas:

Pastebėjimai, nuomonės (juos gali įrašyti tiek darbuotojas, tiek darbo inspektorius):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

