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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
Eil.
Nr

KLAUSIMAI

1.

Ar sandėliavimą, pakrovimą-iškrovimą vykdančių darbuotojų (toliaudarbuotojai) mokymas ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau - DSS)
klausimais patikra vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka?

1.1.

Ar įmonėje yra atnaujinamos DSS instrukcijos, pasikeitus technologiniam procesui,
įrenginiams, darbo pobūdžiui?

Ar darbdaviui atstovaujantis asmuo darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki
vienerių metų, prieš jiems pradedant dirbti pavojingą darbą, skiria praktinius
1.2. mokymus darbo vietoje, prižiūrint darbdaviui atstovaujančio asmens ar darbdavio
įgalioto asmens
tvarkomuoju dokumentu paskirtiems kvalifikuotiems
darbuotojams, nustatant mokymo trukmę?
1.3.

Ar yra vykdomas (atliekamas) darbo vietų profesinės rizikos vertinimas atliekant
sandėliavimo, pakrovimo iškrovimo darbus?
Ar įsidarbindami darbuotojai yra supažindinami su galimais rizikos veiksniais bei

1.4. apsisaugojimo nuo jų priemonių naudojimo ypatumais?
2.

Ar organizuota DSS reikalavimų vidinė kontrolė, vykdant sandėliavimo,
pakrovimo – iškrovimo darbus?:

2.1.

Ar DSS reikalavimai formalizuoti (įvardinti vykdytojai, saugaus darbo metodai,
technologijos ir pan.) DSS įstatymo 11 str. (2 dalis), 19, 20, 25, kitų straipsnių bei
kitų teisės aktų nustatyta tvarka?

Taip Ne N/N

2.2.

Ar darbuotojai pasirašytinai supažindinami su DSS reikalavimais, nurodytais
papunktyje 2.1?

Ar yra aiškūs nurodymai (darbų saugos instrukcijose, kt.) instruktuojant, kad krovos
2.3. darbų mechanizmus galima naudoti tik krovos darbams vykdyti ir tik tokiomis
sąlygomis, kurioms jie yra skirti ir pritaikyti?
2.4.

Ar darbuotojai supažindinti pasirašytinai su
dokumentais?

2.3 papunktyje įvardintais

2.5.

Ar pagal tikrinimo metu surinktą informaciją, kitus rezultatus, organizuota
sisteminė (kaip nuolatinis procesas) krovos darbų kontrolė?

2.6.

Ar savaeigius įrenginius valdo tik tie darbuotojai, kurie apmokyti saugiai valdyti
tokius įrenginius?

2.7.

Ar užtikrinama, kad šakiniai krautuvai turėtų apsauginę konstrukciją, apsaugančią
darbuotojus įrenginiui pasvirus ar apvirtus?

2.8.

Ar darbuotojai, jei priklauso, naudoja asmenines apsaugos priemones?

Ar, užtikrinant darbuotojų saugą, krovos darbams naudojamų mechanizmų
valdymas dėl savo konstrukcijos, techninių parametrų, naudojimo sąlygų ar kitų
2.9.
aplinkybių gali sukelti specifinį pavojų pavestas tik tam tikriems darbuotojams,
turintiems tam teises?
2.10

3.

Ar numatyta padalinių vadovų atsakomybė?
Ar egzistuoja darbų nutraukimo tvarka (įvardijant atsakingus vykdytojus ir
numatant pakartotiną rizikos vertinimą), kai darbų atlikimo metu atsiranda
netikėti (atsitiktiniai, kiti nenumatyti) pavojai, kurių rizika nebuvo įvertinta
rengiantis ir planuojant vykdyti atitinkamus krovos darbus?

