2. Asmeninės apsaugos
priemonės.

1. Bendri įsipareigojimai.

Darbdavys užtikrina profesinės sveikatos ir
darbo saugos priemones darbo aplinkoje, kuri
gali įtakoti darbuotojų saugą ir sveikatą.
Darbdavys atsako už rašytinės darbuotojų
saugos ir sveikatos programos, įskaitant pavojų
įvertinimą, bei sveikatos apsaugos / atsargumo
priemonių programos parengimą darbo vietoje.
Darbuotojai turi patenkinamai laikytis darbo
sąlygų savo statybvietėse ir naudoti profesinės
sveikatos ir darbo saugos atsargumo priemones.

Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi
dėvėti kietus šalmus ir saugos batus su plieniniais
antgaliais ir plieno plokštele pade. Kitos
asmeninės apsaugos priemonės turi būti
naudojamos pagal poreikį, kaip saugos kaukės,
ausų apsauga, pirštinės, akių apsauga, veido
apsauga, saugos diržai, pritvirtinti prie saugos
lyno, ir pan. Darbdavys užtikrina reikiamas
asmenines apsaugos priemones, o darbuotojai
įsipareigoja jas naudoti.

Darbo saugos ir profesinės sveikatos tarnybos
tinklavietėje www.vinnueftirlit.is galite rasti
įstatymus ir reglamentus, kuriais vadovaujasi
įstaiga, taip pat kitą informaciją apie darbo
saugą ir profesinę sveikatą.

3. Pastoliai.

4. Darbas dideliame
aukštyje.

Laikinai dirbant dideliame aukštyje, dėl kurio kyla
pavojus nukristi, privaloma pasirinkti įrangą, kuri
geriausiai užtikrina saugias darbo sąlygas.
Dirbant dideliame aukštyje, be to, privaloma
naudoti saugos įrangą, kaip apsauginius turėklus.
Jei neįmanoma užtikrinti bendrų atsargumo
priemonių, reikia naudoti asmenines apsaugos
priemones, kaip saugos diržus, pritvirtintus prie
saugos lyno ir net saugos tinklus.
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Pastoliai turi būti suprojektuoti, pastatyti ir
prižiūrimi taip, kad darbuotojai nenukristų nuo jų
ir kad pastoliai nesugriūtų. Aukštesniuose nei du
metrai pastoliuose turi būti įrengti turėklai
rankoms, keliams ir kojoms, jei reikia.

Darbo saugos ir profesinės sveikatos tarnybos
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ISBN-10 9979-863-45-5
ISBN-13 978-9979-863-45-8
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7. Skylės grindyse, sienose
ar pastoliuose.

5. Apsauga nuo krentančių
daiktų.

Darbuotojai turi suvokti krentančių daiktų
keliamą pavojų. Medžiagos ir įranga turi būti
tvarkoma ir kraunama taip, kad būtų išvengta
pavojaus dėl nuriedėjimo ar nukritimo ant šono.

200 mm

20°- 45°

6. Įrengimai, įranga ir darbo
įrankiai.

Darbo įrengimai ir įranga turi būti geros būklės,
nuolat tikrinama ir tinkamai naudojama. Rankiniai
įrankiai ir kita įranga turi būti geros būklės ir gerai
techniškai prižiūrėta. Labai svarbu, kad
darbuotojai tinkamai naudotų įrengimus, įrangą ir
įrankius.

200 mm

Bet kokia skylė sienoje ar grindyse, kelianti
pavojų, kad kas nors gali įkristi, turi būti
uždengta pakankama apsauga, taip pat turi būti
įrengtas apsauginis turėklas arba ant skylės
uždėtas dangtis.

8. Kopėčios.
300 mm

250 mm

120 mm

50 mm

45°- 60°

Kopėčios turi būti pagamintos pagal EN-131
standartą arba analogišką pramoninėms
kopėčioms skirtą standartą. Darbo vietoje
sukonstruotos kopėčios turi atitinti Darbo
saugos ir profesinės sveikatos tarnybos
reikalavimus. Kopėčias naudoti darbui aukštyje
leidžiama tik atliekant laikinus darbus.

60°- 75°

9. Medžiagos ir perteklinės
medžiagos.
Medžiagos ir perteklinės medžiagos turi būti
tvarkomos ir kraunamos nustatytoje vietoje taip,
kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų pavojaus.
Prieigos ir gelbėjimosi keliai turi būti atviri ir
pažymėti pagal paskirtį.

Statybvietės
sauga

10. Profesinė sveikata ir darbo
sauga.
Darbuotojas privalo įgyvendinti profesinės
sveikatos ir darbo saugos priemones. Jei yra 10
arba daugiau darbuotojų, darbdavys paskiria už
saugą atsakingą darbuotoją, kuris užtikrina, kad
veikla atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Darbuotojai išsirenka saugos
tvarkdarį, kuris yra jų atstovas, stebintis darbo
vietos saugos klausimus. Šie abu darbuotojai
siekia gerinti darbo aplinką ir užtikrinti, kad būtų
laikomasi Darbo aplinkos, sveikatos ir saugos
darbo vietoje įstatymo.

5

Lithíska - Lithuanian

