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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
TEMINĖ ATASKAITA
Profesinės rizikos vertinimo įmonėse patikrinimų prevencinė anketa
2017 m.

d. Nr. TA

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 yra vykdomas (atliekamas) darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?

2.

Ar įmonėje lokaliniais teisės aktais nustatyta profesinės rizikos vertinimo tvarka?

3.

Ar rizikos vertinimas yra nuolatinis procesas (t.y. pastoviai analizuojami veiklos
procese atsirandantys pavojai, vertinama su jais kylanti rizika, procesas
nelaikomas vienkartine darbdavio pareiga)?

4.

Ar kontroliuojami (įvertinti) įmonėje vykstantys pokyčiai darbo vietose nuo
ankščiau atlikto dokumentuoto profesinės rizikos vertinimo?

5.

Ar įstaigoje (įmonėje) paskirti kompetentingi asmenys rizikos vertinimui atlikti?

6.

Ar į rizikos vertinimą įtraukiama asmenų komanda (ar atskiri asmenys) ir
dalyvauja atliekant praktinį rizikos vertinamo procesą?

7.

Ar identifikuojami visi galimi/esami pavojai?

8.

Ar įmonėje yra sudaryti naudojamų darbo priemonių sąrašai?

9.

Ar atliekant rizikos vertinimą konsultuojamasi (išklausoma nuomonė) su
darbuotojais jų darbo vietoje?

10. Ar darbuotojai įtraukiami į profesinės rizikos vertinimo procesą?
Ar įstaigos pasamdyti vertintojai turi (turėjo) galimybę gauti visą informaciją, apie
11. turimas darbo priemones, vykdomus technologinius procesus ir kt., būtiną rizikos
vertinimo atlikimui?
12.

Ar atliekamas įrenginių remonto, derinimo, valymo ar kt. veiksmų susietų su
įrenginių aptarnavimu metu atsirandančių pavojų vertinimas?

13. Ar vertinama retai (ne nuolatos) naudojamų įrenginių keliama rizika?
14. Ar vertinama savadarbių įrenginių keliama rizika?

Taip

Ne N/N

15.

Ar vertinamas pavojus, kylantis dėl gamintojo numatytos liekamosios rizikos
naudojant tam tikrus įrenginius?

16.

Ar vertinami organizacinio pobūdžio profesinės rizikos veiksniai (darbo trukmė,
darbo krūvis, pamaininis, viršvalandinis, naktinis darbas ir kt.)?

Ar vertinami pavojai riboto darbingumo asmenims, jauniems asmenims,
nėščiosioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims,
17.
sergantiems profesinėmis ligomis, naujai priimtiems į darbą darbuotojams dėl
galimos didesnės tikimybės ir didesnės grėsmės rizikos?
18.

Ar atsižvelgiama į kitų asmenų (kitų įmonių darbuotojų, klientų, lankytojų ir t.t.)
keliamą riziką darbo vietoje?

19.

Ar įmonėje nustatyta darbo įrenginių priežiūros (vertinimo, stebėsenos, remontų
planavimo) tvarka?

20. Ar įmonėje vykdoma nuolatinė planinė darbo įrenginių priežiūra?
21.

Ar vertinama naudojamų asmeninių apsaugos priemonių apsaugos užtikrinimas
nuo galimų/esamų rizikos veiksnių?

22. Ar vertinant riziką atsižvelgiama į įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus ir
nustatytas profesines ligas?
23. Ar įmonėje yra parengta ir įgyvendinama mokymo ir instruktavimo tvarka?
24. Ar įmonėje yra atnaujinamos DSS instrukcijos, pasikeitus technologiniam
procesui, įrenginiams, darbo pobūdžiui?
24. Ar darbuotojai yra instruktuojami/mokomi atpažinti pavojus ir apsisaugoti nuo jų?
25. Ar darbuotojai žino apie galimus/esamus pavojus jų darbo vietose?
27. Ar darbuotojai informuojami apie galimą (gamintojo nustatytą) liekamąją riziką
naudojant tam tikrus įrenginius?
28. Ar darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones?
29. Ar atlikus rizikos vertinimą sudaryti rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?
30. Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už konkrečių prevencinių priemonių
įgyvendinimą?
31. Ar vykdoma prevencinių priemonių įgyvendinimo kontrolė, yra paskirti atsakingi
už kontrolę asmenys?
32. Ar užtikrinamas įgyvendinamų prevencinių priemonių veiksmingumas?
33. Ar įmonėje įgyvendinama profesinės rizikos stebėsenos sistema (tvarka)?
34. Ar nustatyta įmonės vidinės kontrolės sistema?
35. Ar vidinės kontrolės sistema orientuota į pavojų atpažinimą, nustatymą,
identifikavimą ir vertinimą?
36. Ar įmonėje yra taikoma paskyrų-leidimų sistema, jeigu yra vykdomi pavojingi
darbai?
37. Ar įmonėje nustatyta darbuotojų skatinimo (skatinami) už DSS teisės aktų
reikalavimų laikymąsi tvarka?
38. Ar vykdomas DSS priemonių koordinavimas (informuoja apie galimus pavojus ir
rizikos veiksnius, bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus), kuomet keli
darbdaviai atlieka darbus tose pačiose darbo vietose?

4. Nustatyta
Rodikliai:
Viso darbo vietų įmonėje (skaičius)
Darbo vietų skaičius, kuriose įgyvendinamos prevencijos priemonės, nustatytos rizikos šalinimo
ar mažinimo priemonių plane
Prevencinių priemonių, numatytų rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plane, įgyvendinimui
skirtos lėšos (tūkst. Eur.)

Kiekis

