Saugiose darbo
vietose

MAŽESNIS
KRŪVIS

Europos 2020-2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose
mažesnis krūvis“

Kvietimas į konferenciją „Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“
Pagrindinė 2020–2022 m. kampanijos tema – su darbu susijusių kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų
prevencija ir valdymas. Šie sutrikimai vis dar yra labiausiai paplitę su darbu susiję negalavimai Europoje.
Su laikysena susiję rizikos veiksniai – kartotiniai judesiai, varginanti arba skausmą sukelianti darbo padėtis,
krovinių tvarkymas – darbo vietoje pasikartoja itin dažnai ir gali sukelti daugybę įvairių raumenų bei kaulų
sistemos sutrikimų.
Seminarą organizuoja Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktas,
veikiantis Valstybinėje darbo inspekcijoje.
Renginio data: spalio 26 d.
Renginys vyks mišriu būdu: dalyviai gali registruotis į renginį atvykti gyvai (renginio vieta:
„Holiday Inn“, Vilnius (būtinas Galimybių pasas) arba registruotis ir dalyvauti konferencijoje
nuotoliniu būdu.

PRELIMINARI PROGRAMA
10.00 – 10.15

Dalyvių registracija

10.15 – 10.30

Atidarymas. Sveikinimo žodis

10.30 – 11.00

Europos 2020-2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose
mažesnis krūvis“ prioritetinės sritys
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir
sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

11.00 – 11.30

Su darbu susijusi kaulų raumenų ir skeleto ligų rizika gydytojo požiūriu
Paulė Neverdauskaitė, darbo medicinos gydytoja

11.30 – 11.50

Kavos pertraukėlė

11.50 – 12.10

Ergonominių profesinės rizikos veiksnių metodinių nurodymų nauja redakcija
Rita Zubkevičiūtė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo
inspektorė

12.10 – 12.30

Geros praktikos pavyzdys „Darbuotojų ergonomikos mokymai“
Mantas Šereiva, UAB „VONIN LITHUANIA“ DSST specialistas

12.30 – 12.50

Diskusijos

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau išankstinė registracija būtina.
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Norinčius dalyvauti, maloniai prašome registruotis iki š. m. spalio 22 d. pasinaudojant viena iš žemiau
pateiktų nuorodų:
Registracija dalyvauti gyvai (vietų skaičius ribotas, privaloma turėti Galimybių pasą):
https://forms.gle/YvCNHfCC8CT23nTy6
Registracija dalyvauti nuotoliniu būdu: https://forms.gle/hedkcdRTBA4V5T8j8
Apie sėkmingą registraciją dalyviams bus pranešta atskiru laišku per 1 d. d.
Sėkmingai nuotoliniu būdu dalyvauti užsiregistravusiems dalyviams prieš pat renginio dieną el.
paštu bus atsiųstos instrukcijos ir prisijungimai.
Jeigu internetu užsiregistruoti nepavyksta ar negavote registracijos patvirtinimo, galite kreiptis el. paštu
rina@integrity.lt ir suteiksime jums daugiau informacijos.
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į:
EU-OSHA ryšių punkto koordinatorę Neritą Šot tel. +370 616 55899 arba el. paštu: nerita.sot@vdi.lt
Maloniai kviečiame dalyvauti!
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