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BENDRA INFORMACIJA

1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo):
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.):
4. Centrinė būstinė:
5. Įmonės veikla:
6. Inspektavimo vieta:
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė)
Eil.
Klausimai
Taip Ne
Nr.
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ORGANIZAVIMAS
1.
Ar vykdomas (atliekamas) profesinės rizikos vertinimas?
1.1.

Ar vertinama profesinė rizika atsižvelgiant į sezoninių žemės ūkio darbų specifiką
(derliaus nuėmimo darbai, darbai grūdų saugyklose ar sandėliuose ir pan.)? ([1] – 19
str., 2 d. 1 p., [2] – 9 p.)

1.2.

Ar vertinama profesinė rizika, kai įdarbinami laikini (sezoniniai) darbuotojai? ([2.] 9
p.)
Ar vertinama rizika dirbant potencialiai užterštose patalpose (sandėliuose, džiovyklose
ir pan.)? ([2] – 9, 15.3 p.)
Ar vertinama rizika naudojant mobilius darbo įrenginius? ([2] – 9, 15.3 p.)
Ar darbuotojai informuojami apie profesinės rizikos įvertinimo rezultatus? ([2.] 17 p.)
Ar visi darbuotojai, dirbantys kenksmingų cheminių veiksnių poveikyje (su
pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei preparatais ir biologinių medžiagų
produktais) ir pavojingus darbus, dirba pasitikrinę sveikatą? ([9.] 1.12.5 p., 13 priedas)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

MOKYMAS, INSTRUKTAVIMAS, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.
Ar sandėliavimo darbus atliekantys darbuotojai apmokyti ir instruktuoti?
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N/N

2.1.

Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti ir instruktuoti bei supažindinti
su sandėliavimo darbuose galinčiais iškilti pavojais? ([1] – 25 str. 6 p., 27 str. 1 d.;
[6] – 12 p.)

2.2.

Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti, instruktuoti ir informuoti kaip
teisingai krovinius tvarkyti rankomis bei apie galimą riziką, ypač susižeisti nugarą?
([11]–14 p.)

2.3

Ar darbuotojai instruktuoti ir apmokyti saugiai dirbti su konkrečiomis pavojingomis
cheminėmis medžiagomis bei preparatais? ( [1] – 18 str. 3 d.)

2.4.

Ar darbo įrenginius valdo tik tie darbuotojai, kurie apmokyti saugiai valdyti tokius
įrenginius? ([7]- 23.2 p.,2 pr.2.1 p.).
Ar darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, mokomi darbdavio nustatyta tvarka?
([1] – 27 str. 5 d.; [5] – 3 p.)

2.5.

2.6.

Ar darbuotojai instruktuoti kada ir kaip naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis?
([4] – 7.7, 7.8 p.)

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBO PRIEMONĖMS
3.

Ar darbo priemonės atitinka darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų
reikalavimus?

3.1.

Ar atliekama nuolatinė krovinių transportavimo priemonių priežiūra? ([7]-11 p.)

3.2.

Ar mobilūs darbo įrenginiai turi priemones, kurios apsaugotų nuo neleistino jo
paleidimo ir neleistų įrenginiui savaime pajudėti iš vietos ir ar jos veikia? ([7]- 1 pr.
3.1.6 p.)
Ar įgyvendintos priemonės transporto priemonių ir krovos mechanizmų saugaus
judėjimo atbuline eiga užtikrinimui (papildomi atbulinio vaizdo veidrodėliai, vaizdo
stebėjimo priemonės, ribotuvai, ženklai)? ([7]-1 pr.3.1.6)
Ar įdiegta automatiškai įsijungianti garsinė signalizacija, kuri įspėja apie transporto
priemonių ir krovos mechanizmų judėjimą atbuline eiga? ([7]-1 pr., 2.1 p.).

3.3.

3.4.
3.5.

Ar ant darbo įrenginių, skirtų kroviniams krauti, yra draudžiamieji ir įspėjamieji
ženklai, įspėjantys darbuotojus apie pavojų susižeisti? ([7]- 1 pr., 2.15, 3.2.2 p.).

3.6.

Ar šakiniai krautuvai turi apsauginę konstrukciją, galinčią užtikrinti darbuotojų saugą,
įrenginiui pasvirus arba apvirtus? ([7]-1pr. 3.1.4 p.).

DARBŲ SANDĖLIUOSE ORGANIZAVIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ
4.

Ar darbai sandėliuose organizuojami, prižiūrimi ir kontroliuojami tinkamai?

4.1.

Ar darbas organizuojamas taip, kad darbuotojas galėtų saugiai rankomis užkabinti ar
atkabinti krovinį? ([7]-2 pr.,3.2.4 p.).

4.2.

Ar užtikrinama, kad po laikinai pakeltu kroviniu nebūtų darbuotojų? ([7]-2 pr.3.1.3 p.).

4.3.

Ar laikomasi draudimo naudoti mobiliuosius darbo įrenginius su vidaus degimo
varikliais patalpose, kuriose negarantuojamas pakankamas oro kiekis? ([7]-2 pr. 2.5p.).

4.4.

Ar kėlimo reikmenys parenkami pagal keliamų krovinių specifiką? ([7]-2 pr.3.1.4 p.;
([10]-42.4 p., 42.6 p.).

DARBAI AUKŠTYJE
5.

Ar laikomasi saugos reikalavimų atliekant darbus aukštyje?

5.1.

Ar darbuotojai informuoti apie riziką nukristi atliekant darbus aukštyje? ([7]- 21 p.).
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5.2.

Ar yra priemonės, užtikrinančios saugų patekimą į transporto priemonių kėbulus?
([7]- 2 pr. 4.1.1 p.).

5.3.

Ar numatyti saugūs darbuotojų pasitraukimo iš pavojingų krovinių kėlimo zonų
būdai, kai šie darbai atliekami aukštai? ([7]- 2 pr. 4.1.1p.,)

5.4.

Ar laikomasi saugos reikalavimų naudojant kopėčias? ([7]-2 pr. 4.2 p.).

KROVINIŲ KĖLIMAS RANKOMIS
6.

Ar laikomasi saugos reikalavimų kraunant krovinius rankomis?

6.1.

Ar vairuotojai ir sandėliavimo darbus atliekantys darbuotojai susipažinę su saugaus
krovinių pakrovimo ir iškrovimo tvarka (procedūromis)? ([7]-2 pr. 3.2.5 p.).

6.2.

Ar darbuotojai žino krovinio svorį, svorio centrą, krovinio tvirtinimo transporto
priemonėje būdus? ([11]- 13 p.).

6.3.

Ar darbuotojai žino taisykles kaip teisingai kelti krovinį, norint išvengti pavojų ar
sužeidimų, keliant krovinius rankomis? ([11]-12 p.).

Kai tvarkant krovinius rankomis galima išsiversti be darbuotojų rankų darbo, ar
darbdavys arba jam atstovaujantis asmuo, imasi reikiamų organizacinių veiksmų
naudoti tinkamas priemones, ypač mechaninius įrenginius? ([11]-7 p.).
DARBO VIETOS IR JŲ ĮRENGIMAS
6.4.

7.

Ar tinkamai įrengtos darbo vietos, patalpos?

7.1.

Ar, įvertinant darbo pobūdį, įrengta tinkama vėdinimo sistema (bendroji, natūrali,
vietinė ištraukiamoji ventiliacija)? ([9] – 11 p.)

7.2.

Ar grindys yra tvirtos, stabilios ir neslidžios, be pavojingų išgaubų, angų ir
nuožulnumų? ([9]– 25 p.)

7.3.

Ar tinkamas darbo vietų apšvietimas (natūralus, dirbtinis, avarinis)? ([9] – 24 p.)

7.4.

Ar durys ir vartai yra saugiai įrengti (saugūs pakeliami vartai ir kt.)? ([9] – 27 p.)

7.5.

Ar yra saugos sistemos, ženklai, atitvarai, ribojantys pašalinių asmenų patekimą į
pavojingas zonas? ([9] – 15 p.)

7.6.

Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo tiesioginio ar netiesioginio elektros srovės poveikio?
([9] –20 p.)

7.7.

Ar sandėlio teritorijoje transporto priemonių ir krovos mechanizmų eismas
organizuojamas pagal eismo taisykles? ([1] – 17 str. 1 d.)

7.8.

Ar visi judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei
platformos yra tokių matmenų ir išdėstyti taip, kad pėstiesiems ir transporto
priemonėms būtų galima saugiai judėti ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems
šalia šių judėjimo kelių? ([9] – 28.1 p.)

7.9.

Ar yra gerai matomose vietose priemonių, reikalingų pirmajai pagalbai suteikti arba
nuorodos (ženklai), kur yra medicinos punktas? ([1] – 29 str. 4 d.; [9] – 36 p.)

REIKALAVIMAI DIRBANT SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS
8.
Ar pavojingos cheminės medžiagos saugiai naudojamos ir saugomos?
8.1.

Ar pavojingi cheminiai preparatai laikomi užrakinamose patalpose taip supakuoti, kad
nebūtų pažeista jų pakuotė ir jie nepatektų į aplinką? ([3] – 18.7, 25 p.)

8.2.

Ar yra naudojamų pavojingų cheminiai preparatų saugos duomenų lapai (SDL)? ([3] –
11.2 p.)
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8.3.

Ar patalpos, kuriose laikomi ir/ar naudojami pavojingi cheminiai preparatai,
paženklintos įspėjamaisiais ar draudžiamaisiais užrašais apie keliamą pavojų ir/ar
kenksmingumą? ([1] - 18 str.)

8.4.

Ar darbo vietose laikomi tik minimalūs (reikalingi užtikrinant nepertraukiamą darbo
procesą) pavojingų cheminių preparatų kiekiai? ([3] – 18.6 p.)

8.5.

Ar su pavojingais cheminiais preparatais dirbantys darbuotojai žino ir moka taikyti
specialias pirmosios medicinos pagalbos priemones? ([1] – 18 str. 7 d.)

8.6.

Ar darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis? ([4] – 3 p.)

R E K O M E N D A C I J O S, P A S I Ū L Y M A I:

Teisės aktų žymėjimas klausimyne
1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
2. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai
3. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai
4. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai
5. Pavojingų darbų sąrašas
6. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai;
7. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai
8. Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, privalomo sveikatos
tikrinimo tvarka
9. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
10. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės
11. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
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