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Informacija įmonių vadovams
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Vėl nelaimės vykdant darbus su savaeigiais mechanizmais
Gerbiamasis įmonės vadove,
2017 m. liepos 24 d. Klaipėdoje, Statybininkų prospekte, UAB „Delagida“ ekskavatorininkas
ekskavatoriumi CASE 695 kasė tranšėją. Tuo metu kiti statybos objekte esantys darbuotojai klojo
nuotekų vamzdį ir užkasinėjo tranšėją. Reguliuodami, kad vamzdis būtų klojamas tiesiai, darbuotojai,
nusiuntė pagalbinį darbininką atsistoti už ekskavatoriaus, prie trasą žyminčio kuoliuko (kuoliukai per
aukštą žolę buvo sunkiai matomi). Baigus trasos tiesumo stebėseną, prieš tęsdamas tranšėjos kasimo
darbus ekskavatorininkas nepatikrino, ar šalia nėra darbuotojų, ir nuleido priekinį kaušą ant žemės. Po
kurio laiko pradėjus ieškoti pagalbinio darbuotojo, jis buvo rastas prispaustas po priekiniu ekskavatoriaus
kaušu.
Įmonės atstovų teigimu, įvykio metu statybos objekte nebuvo nei atsakingo darbų vadovo, nei kito
asmens, atsakingo už darbuotojų saugą ir sveikatą, kuris kontroliuotų, kaip laikomasi darbuotojų saugos
reikalavimų atliekant darbus. Šiuo metu įvykio tyrimas tęsiamas.
Paminėtina, kad šiais metais, neužtikrinus darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės, jau
įvyko 6 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe:
Gegužės 21 d., atliekant krovinių sandėliavimo darbus UAB „Makveža“ priklausančioje
parduotuvėje „Moki–Veži“ Tauragėje, nukritęs nuo pakeltų krautuvo šakių ant betoninio grindinio, mirė
bendrovės sandėlininkas.
Gegužės 11 d. UAB „VIA FORTIS“ medienos smulkintuvo operatorius-vairuotojas-šaltkalvis buvo
rastas prispaustas medienos smulkintuvo balansyro.
Balandžio 24 d. AB „Šiaulių energija“ šaltkalvis vykdė trūkusio vibrogrotų tarpusavio susijungimo
kronšteino remontą. Atsukus varžtus bei nuėmus transporterio uždengimo metalinį skydą, viena iš
tvirtinimo detalių įkrito į vidų. Norint išimti įkritusią detalę, buvo įjungtas transporteris, o šaltkalvis
pasilenkęs žiūrėjo į judantį transporterį. Grandiklinio transporterio viršumi grįžtanti dalis užkabino
šaltkalvio drabužius ir jį įtraukė į vidų.
Balandžio 10 d. UAB „Transorloja“ vairuotoją-ekspeditorių, atlikusį lengvųjų automobilių
pakrovimo darbus, prispaudė ir mirtinai traumavo priekabos konstrukcija.
Vasario 4 d. mirtinai traumuotas UAB ,,Baltic home“ pagalbinis darbininkas, kurį sužalojo nuo
krautuvo šakių nuslinkęs pakeltas pamatų blokas.
Sausio 27 d. mirtiną traumą darbe patyrė UAB ,,Dominari logistika“ krautuvo vairuotojas, kai kartu
su pakeltu kroviniu nukrito ant betoninių grindų.
Gerb. įmonės vadove, primenu, kad pagal mirtinų įvykių skaičių neatsakingas žemės darbų
vykdymas ar pakrovimo technikos naudojimas yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių veiksnių,
sąlygojančių mirtinus ir nelaimingus atsitikimus darbe.
Ypatingą dėmesį skirkite statybos ar / ir pakrovimo darbams, kai naudojamos technikos priemonės.
Kaip visada laiško gale primenu: darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.
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