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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
TEMINĖ ATASKAITA
Siuvimo įmonių patikrinimų prevencinė anketa
Siuvimo įmonės
2016 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.
1.

Klausimai
Ar yra vykdomas (atliekamas) darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?

1.1.

Ar vykdomas siuvėjų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?

1.2.

Ar vykdomas lygintojų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?

1.3.

Ar vykdomas sukirpėjų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?

2.

Ar vertinamas siuvėjų krovinio kėlimas rankomis?

2.2.

Ar vertinamas lygintojų krovinio kėlimas rankomis?

2.3.

Ar vertinamas sukirpėjų krovinio kėlimas rankomis?

-

Ar įvertinus krovinio kėlimą rankomis yra nustatyta, kad kroviniai tvarkomi
saugiai ir nekenkiant darbuotojų sveikatai?

3.1.

Ar įvertinus siuvėjų krovinio kėlimą rankomis yra nustatyta, kad kroviniai tvarkomi
saugiai ir nekenkiant darbuotojų sveikatai?

3.2.

Ar įvertinus lygintojų krovinio kėlimą rankomis yra nustatyta, kad kroviniai tvarkomi
saugiai ir nekenkiant darbuotojų sveikatai?

3.3.

Ar įvertinus sukirpėjų krovinio kėlimą rankomis yra nustatyta, kad kroviniai tvarkomi
saugiai ir nekenkiant darbuotojų sveikatai?

4.

N/N

Ar vertinamas krovinio kėlimas rankomis?

2.1.

3.

Taip Ne

Ar vertinami darbuotojų atliekami nuolat pasikartojantys darbo judesiai?

4.1.

Ar vertinami siuvėjų atliekami nuolat pasikartojantys darbo judesiai?

4.2.

Ar vertinami lygintojų atliekami nuolat pasikartojantys darbo judesiai?

4.3.

Ar vertinami sukirpėjų atliekami nuolat pasikartojantys darbo judesiai?

5.

Ar įvertinus nuolat pasikartojančius darbo judesius yra nustatyta, kad atliekamų
judesių skaičius atitinka teisės aktų reikalavimus?

5.1.

Ar įvertinus siuvėjų nuolat pasikartojančius darbo judesius yra nustatyta, kad atliekamų
judesių skaičius atitinka teisės aktų reikalavimus?
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5.2.

Ar įvertinus lygintojų nuolat pasikartojančius darbo judesius yra nustatyta, kad
atliekamų judesių skaičius atitinka teisės aktų reikalavimus?

5.3.

Ar įvertinus sukirpėjų nuolat pasikartojančius darbo judesius yra nustatyta, kad
atliekamų judesių skaičius atitinka teisės aktų reikalavimus?

6.

Ar vertinama darbuotojų darbo poza?

6.1.

Ar siuvėjų darbuotojų darbo poza?

6.2.

Ar lygintojų darbuotojų darbo poza?

6.3.

Ar sukirpėjų darbuotojų darbo poza?

7.

Ar įvertinus darbo pozą yra nustatyta, kad darbo poza yra saugi darbuotojų
sveikatai?

7.1.

Ar įvertinus siuvėjų darbo pozą yra nustatyta, kad darbo poza yra saugi darbuotojų
sveikatai?

7.2.

Ar įvertinus lygintojų darbo pozą yra nustatyta, kad darbo poza yra saugi darbuotojų
sveikatai?

7.3.

Ar įvertinus sukirpėjų darbo pozą yra nustatyta, kad darbo poza yra saugi darbuotojų
sveikatai?

8.

Ar ergonominių rizikos veiksnių vertinimo protokoluose nurodyta darbo laiko
trukmė sutampa su faktiniu darbuotojų darbo laiku?

8.1.

Ar ergonominių rizikos veiksnių vertinimo protokoluose nurodyta siuvėjų darbo laiko
trukmė sutampa su faktiniu darbuotojų darbo laiku?

8.2.

Ar ergonominių rizikos veiksnių vertinimo protokoluose nurodyta lygintojų darbo laiko
trukmė sutampa su faktiniu darbuotojų darbo laiku?

8.3.

Ar ergonominių rizikos veiksnių vertinimo protokoluose nurodyta sukirpėjų darbo laiko
trukmė sutampa su faktiniu darbuotojų darbo laiku?

9.

Ar vertinami psichosocialiniai rizikos veiksniai?

9.1.

Ar vertinami psichosocialiniai rizikos veiksniai siuvėjų darbo vietose?

9.2.

Ar vertinami psichosocialiniai rizikos veiksniai lygintojų darbo vietose?

9.3.

Ar vertinami psichosocialiniai rizikos veiksniai sukirpėjų darbo vietose?

10.

Ar vertinamas darbo tempas (ar spėjama atlikti darbo operaciją per nustatytą
laiką)?

-

10.1. Ar vertinamas siuvėjų darbo tempas?
10.2. Ar vertinamas lygintojų darbo tempas?
10.3. Ar vertinamas sukirpėjų darbo tempas?
11.

Ar vertinamas darbo krūvis?

11.1. Ar vertinamas siuvėjų darbo krūvis?
11.2. Ar vertinamas lygintojų darbo krūvis?
11.3. Ar vertinamas sukirpėjų darbo krūvis?
12.

Ar vertinama darbo monotonija?

12.1. Ar vertinama siuvėjų darbo monotonija?
12.2. Ar vertinama lygintojų darbo monotonija?
12.3. Ar vertinama sukirpėjų darbo monotonija?
13.

Ar sudaromi rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?

13.1

Ar siuvėjų darbo vietose sudaromi rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?

13.2. Ar lygintojų darbo vietose sudaromi rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?
13.3. Ar sukirpėjų darbo vietose sudaromi rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?
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14.

Ar įgyvendinami rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?

14.1. Ar siuvėjų darbo vietose įgyvendinami rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?
14.2. Ar lygintojų darbo vietose įgyvendinami rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?
14.3. Ar sukirpėjų darbo vietose įgyvendinami rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?
15.

Ar darbuotojams suteikiamos specialios/ papildomos pertraukos?

15.1. Ar siuvėjams suteikiamos specialios/ papildomos pertraukos?
15.2. Ar lygintojams suteikiamos specialios/ papildomos pertraukos?
15.3. Ar sukirpėjams suteikiamos specialios/ papildomos pertraukos?
16.

Ar įmonėje dirbami viršvalandžiai?

-

16.1. Ar siuvėjai dirba viršvalandžius?
16.2. Ar lygintojai dirba viršvalandžius?
16.3. Ar sukirpėjai dirba viršvalandžius?
17.

Ar tikrinama visų darbuotojų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė
rizika, sveikata?

-

17..1. Ar tikrinama visų siuvėjų sveikata?
17.2. Ar tikrinama visų lygintojų sveikata?
17.3. Ar tikrinama visų sukirpėjų sveikata?
18.

Ar visose asmens medicininėse knygelėse F048/a yra nurodyti visi darbo vietose
esantys kenksmingi darbo aplinkos veiksniai?

18.1.

Ar visose siuvėjų asmens medicininėse knygelėse F048/a yra nurodyti visi darbo vietose
esantys kenksmingi darbo aplinkos veiksniai?

18.2.

Ar visose lygintojų asmens medicininėse knygelėse F048/a yra nurodyti visi darbo
vietose esantys kenksmingi darbo aplinkos veiksniai?

18.3.

Ar visose sukirpėjų asmens medicininėse knygelėse F048/a yra nurodyti visi darbo
vietose esantys kenksmingi darbo aplinkos veiksniai?

19.

Ar asmens medicininėse knygelėse F048/a yra gydytojų išvados dėl darbo
apribojimų?

19.1.

Ar siuvėjų asmens medicininėse knygelėse F048/a yra gydytojų išvados dėl darbo
apribojimų?

19.2.

Ar lygintojų asmens medicininėse knygelėse F048/a yra gydytojų išvados dėl darbo
apribojimų?

19.3.

Ar sukirpėjų asmens medicininėse knygelėse F048/a yra gydytojų išvados dėl darbo
apribojimų?

20.

-

-

Ar įmonėje vykdomos gydytojų išvados dėl darbo apribojimų?

20.1. Ar įmonėje vykdomos gydytojų išvados dėl darbo apribojimų siuvėjams?
20.2. Ar įmonėje vykdomos gydytojų išvados dėl darbo apribojimų lygintojams?
20.3. Ar įmonėje vykdomos gydytojų išvados dėl darbo apribojimų sukirpėjams?

4. Nustatyta:
Eil.
Nr.
1.
Įmonės darbuotojų skaičius:
1.1.
1.2.
1.3.

Rodikliai

Kiekis

iš jų siuvėjų
sukirpėjų
lygintojų
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2.

Kiek įmonės darbuotojų tvarko krovinius rankomis?

2.1.
2.2.
2.3.

Iš jų siuvėjų
sukirpėjų
lygintojų

3.

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Kiek įmonės darbuotojų yra apmokyti saugiai atlikti krovinių tvarkymą
rankomis?
Iš jų siuvėjų
sukirpėjų
lygintojų
Kiek įmonės darbuotojų nuolat atlieka pasikartojančius (stereotipinius)
darbo judesius?
Iš jų siuvėjų
sukirpėjų
lygintojų
Kiek įmonės darbuotojų yra veikiami fiksuotos ar nepatogios darbo pozos?

5.1.
5.2.
5.3.
6.

Iš jų siuvėjų
sukirpėjų
lygintojų
Kiek įmonės darbuotojų nuolat atlieka monotoniškas darbo operacijas?

6.1.
6.2.
6.3.
7.

Iš jų siuvėjų
sukirpėjų
lygintojų
Kiek įmonėje per 5 metus buvo nustatyta profesinių ligų?

7.1.
7.2.
7.3.

Iš jų siuvėjams
sukirpėjams
lygintojams

3.1.
3.2.
3.3.
4.
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