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MIŠKO KIRTĖJO DARBŲ SAUGOS ŽINIŲ LYGIO MOMENTINĖS APKLAUSOS ANKETA
Gerbiamas miško kirtėjau,
Tikime, kad Jūs puikiai žinote medkirčio profesijai keliamus darbų saugos reikalavimus,
egzistuojančias rizikas darbo vietose. Bet statistika negailestinga: per pastaruosius trejus metus mirtinas
ir sunkias traumas darbe patyrė 31 kirtėjas, iš kurių 28 - atlikdami tiesiogiai medžių kirtimą. Tarp jų
buvo net 19, kirtusių medžius pirmaisiais darbo įmonėse metais.
Šia anketa norime priminti Jums pačias pavojingiausias aplinkybes ir priežastis, dėl kurių
dažniausiai įvyksta nelaimės. Taip pat primename, kad Jūsų darbe reikšmingas vaidmuo tenka ir
žmogiškajam faktoriui: atsargumui, susiklausymui dirbant komandoje, technologinei bei darbo drausmei
ir kt.
Apklausos atsakymai konfidencialūs ir naudojami tik statistiniams apibendrinimams.
Valstybinė darbo inspekcija dėkoja Jums už atsakymus.
Klausimai (pagal dažniausias nelaimių aplinkybes, priežastis), atsakymų variantai
Pastaba: klausimai ir teisingi atsakymai atitinka reikalavimus, numatytus darbuotojų
saugos ir sveikatos teisės ir normatyviniuose teisės aktuose
1. Kokio pagrindinio reikalavimo (atstumo tarp pjovėjų) reikia laikytis, kai biržėje dirba
ne vienas medžių pjovėjas?
1.1. Reikia laikytis ne mažesnio kaip 2,5 pjaunamo medžio aukščio atstumo
1.2. Reikia nuolat perspėti žodžiu kitą medžio pjovėją prieš virstant medžiui
1.3. Reikia būti matomam, t.y. dėvėti signalines liemenes ir būti su šalmu
2. Kad galima būtų atsitraukti nuo pjaunamo medžio jam virstant, turi būti išvalyti
atsitraukimo takai. Dirbant dviese turi būti du atsitraukimo takai. Atsitraukimo takų
kryptis turi eiti 45 laipsnių kampu nuo priešingos medžio leidimui krypties. Koks turi
būti atsitraukimo takų ilgis pjaunant medžius, kurių storis išmatavus 1,3 m aukštyje yra
daugiau nei 14 cm?
2.1 Ne mažesnis kaip 3,5 m
2.2. Ne mažesnis kaip 5 m
2.3. Ne mažesnis kaip 4 m
3. Užtūros storis yra likusi nenupjauta stiebo dalis, padedanti saugiai nulesti medį
pageidaujama kryptimi. Koks turi būti užtūros storis, kad medis virstų statmenai
išpjovai?
3.1. Rekomenduojamas užtūros storis dešimtadalis medžio storio
3.2. Rekomenduojamas užtūros storis penktadalis medžio storio
3.3. Rekomenduojamas užtūros storis apie 10 cm
4. Pavojinga zona (joje negali būti pašalinių asmenų), kai dirba vienas pjovėjas turi būti
lygi ne mažiau kaip:
4.1 Vienam medžio aukščio spinduliui
4.2. Dvigubam pjaunamo medžio aukščio spinduliui, bet ne mažiau kaip 10 m.
4.3. Trigubam pjaunamo medžio aukščio spinduliui
5. Nuleidžiant įstrigusius medžius draudžiama:
5.1. Pjauti medį, į kurį įstrigęs kitas (ar genėti šakas, į kurias atsirėmęs įstrigęs medis)
5.2. Lipti į įstrigusį medį arba į tą, į kurį atsirėmęs įstrigęs medis
5.3. Numušti įstrigusį medį kitu medžiu
5.4. Pjaustyti įstrigusio medžio kamblį, pakirsti jo šaknis, kamblį arba kelmą
5.5. Teisingi visi atsakymai

Pažymėti
1 teisingą

6. Teisingų atsakymų skaičius

(įrašo darbo inspektorius)

Jei atsakydami padarėte bent vieną klaidą, būtina atnaujinti žinias, antraip kyla grėsmė Jūsų sveikatai
ir gyvybei
Jūsų pastebėjimai ir/ar pasiūlymai siekiant gerinti darbo sąlygas bei nelaimingų atsitikimų prevenciją:

7. Jūsų visas darbo stažas, dirbtas miško kirtėju (pažymėkite):
7.1. Iki 1 m.
7.2. Daugiau kaip 1 iki 2
7.3. Daugiau kaip 2 iki 3
7.4. Daugiau kaip 3 iki 5
7.5. Daugiau kaip 5 iki 10
7.6. Daugiau kaip 10 iki 15
7.7. Daugiau kaip 15 iki 20
7.8. Daugiau nei 20 m.
8. Jūsų darbo stažas (miško kirtėju) įmonėje, kurioje šiuo metu dirbate (pažymėkite):
8.1. Iki 1 m.
8.2. Daugiau kaip 1 iki 2
8.3. Daugiau kaip 2 iki 3
8.4. Daugiau kaip 3 iki 5
8.5. Daugiau kaip 5 iki 10
8.6. Daugiau kaip 10 iki 15
8.7. Daugiau kaip 15 iki 20
8.8. Daugiau nei 20 m.
9. Jūsų amžius (pažymėkite):
9.1. Iki 18 m.
9.2. Daugiau kaip 18 iki 25
9.3. Daugiau kaip 25 iki 35
9.4. Daugiau kaip 35 iki 45
9.5. Daugiau kaip 45 iki 55
9.6. Daugiau kaip 55 iki 65
9.7. Daugiau nei 65 m.
10. Apklausa vykdyta (pažymi inspektorius):
10.1. Mirtino NA
10.2. Sunkaus NA
10.3. Lengvo NA
10.4. Planinio inspektavimo metu
11. Apklausos data: 201__ m. _________________ mėn.__ d.
11.1 Apskritis ___________________________
11.2.Savivaldybė _________________________
Inspektoriaus v. pavardė _______________________________ parašas _______________

