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Darbuotojų saugos ir sveikatos mėnuo
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE PREVENCIJA.
Minime Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną.
Įtvirtinant darbuotojų saugos ir sveikatos žinias: interaktyvios rekomendacijos.
Pavojingų medžiagų valdymas.
KVIEČIAME NAUDOTIS:
VDI pradėjo teikti tiesiogines vaizdo konsultacijas.
Teikite duomenis e. būdu.
Konsultuojame įmonėje darbdavio prašymu.
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Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija
Minime Pasaulinę darbuotojų
saugos ir sveikatos dieną
Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos
diena – balandžio 28-oji – šiais metais jau
antrą kartą pažymima kaip oficiali
atmintina Lietuvoje data.
Lietuvoje kasmet dėl nelaimingų atsitikimų darbe pakenkiama sveikatai apie 4000 žmonių, iš
kurių iki 200 sunkiai sužalojami arba žūsta. Mūsų
šalyje 1992–2018 metais darbe žuvo ir sužalota
apie 85 tūkst. žmonių, šiais metais per itin trumpą laikotarpį darbe žuvo net 8 žmonės.
Pritardami, kad darbo sąlygos būtų saugios ir
sveikos, darbdaviai dar dažnai neatlieka savo
pareigos tuo pasirūpinti. Savo ruožtu, darbuotojai
irgi ne visada suvokia būtinybę patys saugoti save
ir laikytis saugaus darbo reikalavimų. Pavyzdžiui,
pernai apie ketvirtadalis žuvusių darbuotojų neteko gyvybės, nesilaikydami vadovų duotų nurodymų ir tuo rizikuodami savo sveikata ar gyvybe.
Todėl Valstybinė darbo inspekcija (VDI) nuolatos
ragina įmonėse abipusiai bendradarbiauti tiek
darbdavius, tiek darbuotojų atstovus, kad darbas
būtų organizuojamas kaip įmanoma saugiau.
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Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija

„Dirbsiu saugiai“ – viltis į ateitį
Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos proga VDI jau tryliktus metus organizuoja
įvairius renginius. Šiais metais akcentuojama
viltis į ateitį – tai moksleiviai. VDI kreipėsi į šalies
įmones ir mokyklas, kviesdama dalyvauti projekte „Dirbsiu saugiai“. Džiugu, kad ir įmonės, ir
mokyklos aktyviai atsiliepė.
Balandžio mėnesį VDI inspektoriai ir įmonių
atstovai aplankys daugiau nei šimtą 5–6 klasių bei
mokyklų ir ves saugaus darbo pamokas. Jų metu
bus pasakojama apie pavojus įvairiuose darbuose, kalbama apie saugaus darbo pagrindus.

Tuo pat metu moksleiviams organizuojamas kūrybinis konkursas darbuotojų saugos ir sveikatos
tema. Projekto „Dirbsiu saugiai“ kulminacija –
nacionalinė interaktyvi darbuotojų saugos ir
sveikatos viktorina 5-6 klasėms. Ji vyks balandžio 29 d. Susumavus kūrybinio konkurso ir viktorinos rezultatus, nugalėtojams bus suteiktas
„Saugiausios klasės 2019“ titulas. VDI tikisi, kad
tai bus tam tikras įnašas ateičiai ugdant saugaus
darbo kultūrą.

PRISIDĖKITE IR JŪS!
Sutinkant Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną VDI kreipiasi į Jus, kaip į partnerius, prašydama įvairiais renginiais, susitikimais, informacijomis – pagal savo galimybes –
kuo plačiau paskleisti ir įtvirtinti žinią: turime saugoti kiekvieno žmogaus gyvybę darbe!
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Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija
Įtvirtinant darbuotojų saugos ir sveikatos žinias: interaktyvios rekomendacijos.
Kviečiame išbandyti!
VDI inspektoriai tiek tikrindami, tiek mokymuose, tiek
konsultuodami metai iš metų akcentuoja kritimo iš
aukščio darbe grėsmę. Tai yra nuolatinė viena iš prioritetinių VDI prevencinio darbo krypčių. Pavyzdžiui, pernai apie trečdalio žūčių ir sunkių sužalojimų priežastis
buvo kritimai iš aukštai. Kitas prioritetinis ir nuolat aktualus klausimas – darbuotojai, kurių stažas įmonėje iki
vienerių metų. Pernai apie 40 proc. mirtinai ir sunkiai
sužalotųjų buvo pirmus metus įmonėje dirbę darbuotojai. VDI specialistai pastebi, kad šių nelaimių darbe
dažnai galima išvengti laikantis elementarių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tinkamai ir laiku
įvertinant profesinę riziką.
O vienas veiksmingiausių būdų tai padaryti yra nepaliaujamai gilinti bei atnaujinti žinias. VDI nuolat ieško
naujų, inovatyvių ir patogių būdų, kaip prisidėti prie šio
prevencinio švietėjiško proceso. Taip kilo idėja sukurti modernią priemonę – interaktyvias rekomendacijas
kritimų iš aukščio ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki
vienų metų. Šių metodinių rekomendacijų tikslas – sudaryti galimybes įgyti naujų žinių bei pagilinti esamas
bendrąsias kompetencijas, kurios yra svarbios siekiant
užtikrinti saugų darbą.

Trumpai apie šias metodines rekomendacijas:
Jomis naudotis labai paprasta.
Visos situacijos yra pavaizduotos
vizualiai.

Informacija pateikiama nuosekliai: nuo
saugaus darbo su konkrečiu įrenginiu,
atitinkamų kolektyvinių ir asmeninių
apsaugos priemonių naudojimo iki
vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos
kontrolės.

Prie situacijų aprašyta, kaip jas reikėtų
spręsti.
Informacija pateikta koncentruotai ir
aiškiai.
Kiekvienos potemės pabaigoje galima
pasitikrinti savo žinias.

Kritimo iš aukščio prevencijos statybos
sektoriuje interaktyvios rekomendacijos

Peržiūrėkite metodinių
rekomendacijų vaizdo
medžiagą

Interaktyvios rekomendacijos darbdaviams, kurių įmonėse dirba darbuotojai,
kurių stažas įmonėje iki 1 metų
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Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija
Pavojingų medžiagų valdymas

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, vykdoma Europos
saugių darbo vietų kampanija „Efektyvus pavojingų
medžiagų valdymas“.
Ar jūsų įmonėje naudojamos pavojingos medžiagos? Ar žinote apie pavojų, kurį darbuotojams
kelia pavojingos medžiagos, ir jų valdymo naudą?

Be to, pavojingos medžiagos gali sukelti gaisro,
sprogimo, ūmaus apsinuodijimo ir užtroškimo
pavojų.

Pavojinga medžiaga – bet kuri kietoji medžiaga,
skystis ar dujos, dėl kurių gali kilti pavojus darbuotojų saugai arba sveikatai. Poveikis gali pasireikšti šią medžiagą įkvėpus, prie jos prisilietus
arba ją nurijus.

38 proc. visų įmonių Europoje praneša apie galimas pavojingas chemines arba biologines medžiagas darbo vietoje. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei įmonės ir visuomenės
ekonominę sėkmę, būtina pašalinti arba bent jau
veiksmingai valdyti patiriamą pavojingų medžiagų poveikį darbo vietoje; labai svarbu nustatyti ir
valdyti riziką.

Darbuotojai patiria pavojingų medžiagų poveikį
daugelyje darbo vietų ir kur kas dažniau, nei daugeliui žmonių atrodo.
Pavojingų medžiagų darbo vietoje poveikis siejamas su ūmiais ir ilgalaikiais sveikatos sutrikimais,
įskaitant:
kvėpavimo takų ligas (pvz., astmą, rinitą,
asbestozę ir silikozę);
odos dirginimą ir ligas;

žalą vidaus organams, įskaitant smegenis ir
nervų sistemą;
profesinį vėžį (pvz., leukemiją, plaučių vėžį,
mezoteliomą ir nosies ertmės vėžį).

Spausk ČIA
Išbandykite interaktyvų infografiką, kuriame
pateikiami faktai ir skaičiai apie pavojingų medžiagų keliamą riziką darbuotojams ir pristatoma šios rizikos valdymo nauda. Jis yra patogus
naudoti ir supažindina su tokiomis svarbiomis
temomis, kaip kancerogenų keliamas pavojus
darbo vietoje ir konkrečioms darbuotojų grupėms kylanti rizika.
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KVIEČIAME
NAUDOTIS
VDI pradėjo teikti tiesiogines
vaizdo konsultacijas
Norite gyvai pasikonsultuoti darbo teisės
klausimais, tačiau neturite galimybių atvykti
į VDI skyrių? VDI pristato naują paslaugą – individualias tiesiogines vaizdo konsultacijas.
Kaip išbandyti šias konsultacijas? Jums tereikia programėlės „Messenger“ paieškos
laukelyje įvesti „VDI konsultacijos“ ir parašyti mums žinutę, nurodant pageidaujamą
laiką. Gavę patvirtinimą, kad Jūsų pageidaujamas laikas yra neužimtas, sutartu metu
lauksime Jūsų video skambučio.
Gyvos vaizdo konsultacijos teikiamos darbo
dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. Penktadienį
ir švenčių dienų išvakarėse konsultacijos teikiamos viena valanda trumpiau.

Teikite duomenis e. būdu

EPDS (Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema) yra paprastas ir patogus būdas darbdaviams
VDI teikti informaciją nuotoliniu būdu. Sistemoje
galima teikti privalomus duomenis, pvz., informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, pranešti apie į Lietuvos Respubliką
komandiruojamą darbuotoją, teikti išankstinį
pranešimą apie statybų pradžią, pranešimą apie
su asbestu susijusią veiklą, kreiptis dėl pažymos
apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės
aktų vykdymo būklę išdavimo ir pan. Sistemoje
taip pat galima realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę. Nuo praėjusių
metų pranešimą apie įvykusį sunkų / mirtiną ne-

laimingą atsitikimą darbe darbdaviai irgi gali pateikti per EPDS.
Darbdaviai atsako už pateiktų duomenų teisingumą, o darbuotojų saugos ir sveikatos būklę deklaruojantiems darbdaviams taikoma išankstinio
sąžiningo elgesio prezumpcija, t. y. duomenys,
pateikti VDI per EPDS, vertinami kaip teisingi.
Daugiau apie
šią sistemą

Konsultuojame įmonėje
darbdavio prašymu
Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti metodinę
pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo
klausimais, turi galimybę pasikviesti į įmonę konsultacijai VDI inspektorių.

apimtis, neaiškius klausimus. Inspektoriui baigus
konsultavimą, įmonės vadovas ar kitas įmonei atstovaujantis atsakingas asmuo gali pateikti atsiliepimus, užpildydamas apklausos anketą VDI interneto svetainėje.

Dėl konsultacijos įmonėje VDI teritorinio skyriaus
vedėjui raštu arba el. paštu pateikiamas laisvos
formos prašymas, nurodant konsultavimo tikslus,
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Konsultuojame Darbo
kodekso klausimais

Jūsų įstaiga / organizacija taip pat gali pasikviesti
VDI specialistą konsultacijai išskirtinai Darbo kodekso klausimais į įstaigos / organizacijos rengiamą seminarą, paskaitą ar panašaus tipo renginį.
Susisiekite
telefonu: (8 5) 265 0193
bendruoju paštu: info@vdi.lt
Taip pat kviečiame
konsultuotis individualiai:
info@vdi.lt,
konsultacijų tel. (8 5) 213 9772,
parašant mums asmeninę žinutę „Facebook“
socialinio tinklo paskyroje.

SAUGAUS JUMS DARBO!

Atsiliepimų ir pasiūlymų dėl „VDI naujienlaiškio“ laukiame el. paštu audrone.guigaite@vdi.lt

