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Nurodymai darbuotojams iš užsienio

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.

Darbo saugos ir profesinės sveikatos tarnybos 
regioniniai skyriai:

Reykjavík,  Bíldshöfði 16,   ( 5504600

Akranes, Stillholt 18,   ( 4312670

Ísafjörður, Árnagata 2 – 4,   ( 4503080

Sauðárkrókur, Faxatorg 1,   ( 4556015

Akureyri, Skipagata 14,   ( 4606800

Egilsstaðir, Kaupvangur 6,   ( 4711636

Hveragerði, Sunnumörk 2,   ( 4834660

Reykjanesbær, Grófin 17a,   ( 4211002
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Darbo saugos ir profesinės 
sveikatos tarnyba (DSPST)
Islandijos darbo vietoms yra taikomas Darbo 
aplinkos, sveikatos ir saugos darbo vietoje 
įstatymas Nr. 46/1980, paprastai vadinamas 
DSPST įstatymu. Šis įstatymas taikomas visoms 
darbo vietoms šalyje, kur dirba vienas ar 
daugiau asmenų.

Speciali priežiūros įstaiga – Darbo saugos ir 
profesinės sveikatos tarnyba – yra atsakinga 
už DSPST įstatymų ir susijusių standartų / 
reglamentų laikymosi užtikrinimą. Bet kuris 
asmuo gali kreiptis į DSPST, nes DSPST 
darbuotojai užtikrina, kad visi pranešimai 
apie pažeidimus darbo vietoje būtų griežtai 
konfidencialūs. Šios įstaigos tiesioginės pareigos 
apima:

• darbo vietų priežiūra

• nurodymai, švietimo programos ir 
informacijos skelbimas

• patikrinimai dėl triukšmo, taršos, 
vėdinimo ir pan.

• įrenginių, įrangos ir statybos 
automobilių įvertinimai

• moksliniai tyrimai

• pastabos apie naujas arba pakeistas 
darbo patalpas 

Prievolės ir atsakomybė
Prižiūrėtojas privalo užtikrinti, kad darbai būtų 
atliekami pagal darbo saugos ir profesinės 
sveikatos įstatymų ir reglamentų reikalavimus, 
taip pat, kad nekiltų nelaimingų atsitikimų 
pavojus ar pavojus sveikatai. Pavyzdžiui, 
prižiūrėtojas privalo užtikrinti, kad darbuotojų 
vietos (pertraukų kambariai, tualetai ir pan.) 
būtų tvarkingi, kad įranga ir medžiagos būtų 
naudojamos pagal reglamentus ir būtų laikomasi 
poilsio laiko nuostatų. Prižiūrėtojas taip pat 
užtikrina, kad darbo aplinka ir darbo vietos 
profesinės sveikatos ir darbo saugos aspektai 

būtų patenkinami, įskaitant socialinius darbinio 
apgyvendinimo aspektus. Prižiūrėtojas taip 
pat privalo užtikrinti, kad darbuotojai suprastų 
bendrus darbo pavojus ir su darbu susijusias 
ligas, bei, kad visi darbuotojai būtų tinkamai 
instruktuoti ir apmokyti atlikti užduotis saugiai, 
pvz., įrangos, įrankių ir pavojingų medžiagų 
naudojimas.

Prižiūrėtojas privalo užtikrinti, kad:
• būtų laikomasi įstatymų ir reglamentų
• būtų pakankama darbo vietos 

organizacija
• būtų užkirstas kelias nelaimingiems 

atsitikimams ir pavojams sveikatai
• darbuotojai būtų instruktuoti ir 

apmokyti
• įranga būtų geros būklės

Darbuotojas privalo laikytis visų saugos 
reglamentų, pvz., įrangos, medžiagų, asmeninės 
apsauginės įrangos naudojimo, ir darbo metodų. 
Todėl darbuotojai privalo susipažinti su darbo 
vietai taikomais reglamentais.
Jei pastebite bet kokį pažeidimą arba jums 
ir darbuotojams galintį kilti pavojų, privalote 
apie tai pranešti savo prižiūrėtojui ar saugos 
tvarkdariui, kad būtų galima ištaisyti padėtį.

Darbuotojas privalo:
• būti susipažinęs su reglamentais
• laikytis reglamentų
• pranešti apie viską, dėl ko reikia imtis 

veiksmų

Asmeninių apsaugos 
priemonių naudojimas
Asmeninės apsaugos priemonės apima kietus 
šalmus, ausų apsaugas, saugos batus, saugos 
kaukes, šviesą atspindinčius drabužius ir 
apsauginius rūbus nuo oro sąlygų.
Darbuotojai privalo naudoti asmenines apsaugos 
priemones, kai nėra galimybės išvengti arba 
sumažinti pavojų sveikatai apsauginėmis 
priemonėmis arba kitais būdais.
Darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus 
asmeninės apsaugos priemonėmis nemokamai, 
taip pat pranešti darbuotojams apie pavojus, 
nuo kurių apsaugo apsaugos priemonės.


