KLIENTO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMYNAS
Kliento darbdavio įgaliotas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje asmuo privalo atsakyti į žemiau
pateiktus klausimus ir pateikti klausimyną su atsakymais el. paštu dss@litrail.lt
1. REIKALAVIMAI PRIEŠ PRADEDANT IR ATLIEKANT PAVOJINGUS DARBUS
Eil.
Nr.
1.

Pavojingo darbo pavadinimas
Darbas elektros įrenginiuose,
įrengtuose lauke, elektros srovės
pavojingumo
atžvilgiu
pavojingose ir labai pavojingose
patalpose

2.

Darbas
su
pavojingomis
cheminėmis medžiagomis

3.

Darbai, keliantys darbuotojams
užgriuvimo arba kritimo iš
aukščio/į gylį pavojų

4.

Darbai arti aukštos įtampos
tinklų (laidų)

5.

Darbai požeminių komunikacijų
apsaugos zonose

6.

Darbai uždarose bet kokių
medžiagų talpyklose ir iš dalies
uždarose ir ankštose patalpose
ar iš dalies uždarose mašinų ir
kitų įrenginių angose (šuliniuose,
iškasose,
tuneliuose,
kolektoriuose
ir
kituose
požeminiuose įrenginiuose)
Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti
darbai prie aukštesnių kaip 1,5
metro šlaitų ir gilesnės kaip 1,5
metro iškasose

7.

8.

Potencialiai pavojingų įrenginių
naudojimas (pvz. kėlimo įranga)

Vykdymas
TAIP (+)
NE (-)

Jei TAIP, tai privalomi šie veiksmai
-gauti leidimą iš elektros įrenginius
eksploatuojančių institucijų;
-paskirti atsakingą asmenį;
-įrengti reikiamas kolektyvines saugos
priemones ir aptvėrimus;
-turėti
atestuotą
energetikos
personalą.
-darbuotojus apmokyti ir atestuoti
darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau –
DSS) klausimais
-darbuotojus supažindinti su Saugos
duomenų lapų reikalavimais.
-darbuotojus apmokyti ir atestuoti DSS
klausimais;
-paskirti atsakingą asmenį;
-įrengti reikiamas kolektyvines saugos
priemones ir aptvėrimus;
-paruošti aktą leidimą pavojingiems
darbams atlikti.
-paskirti atsakingą asmenį;
-parengti aktą leidimą pavojingiems
darbams atlikti.
-paskirti atsakingą asmenį;
-parengti aktą leidimą pavojingiems
darbams atlikti.
-darbuotojus apmokyti ir atestuoti DSS
klausimais;
-paskirti atsakingą asmenį;
-įrengti reikiamas kolektyvines saugos
priemones ir aptvėrimus;
-parengti aktą leidimą pavojingiems
darbams atlikti.
-darbuotojus apmokyti ir atestuoti DSS
klausimais;
-paskirti atsakingą asmenį;
-įrengti reikiamas kolektyvines saugos
priemones ir aptvėrimus;
-parengti aktą leidimą pavojingiems
darbams atlikti.
-darbuotojus apmokyti ir atestuoti DSS
klausimais;
-paskirti atsakingą asmenį;
-parengti aktą leidimą pavojingiems
darbams atlikti.

2. DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS IR MOKYMAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Reikalavimai
YRA
Ar dirbantys darbuotojai supažindinami su
darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS)
priemonėmis, kurios taikomos jų darbo vietoje?
Ar darbuotojai supažindinti su:
-darbų vykdymo užduotimi
-technologiniu projektu
-technologinėmis kortelėmis
-profesinės rizikos vertinimo kortelėmis
DSS ir priešgaisrinės saugos (toliau – GS)
instruktavimų darbo vietoje žurnalų pildymo
kontrolė:
-ar tinkamai instruktuojami darbuotojai?
-ar tinkamai parinktos instrukcijos (pagal pareigas ir
vykdomus darbus)?
-ar instruktuoti visi dirbantys objekte?

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Darbų vadovas turi DSS ir GS darbo vietoje
instrukcijų kopijas?
Ar yra naudojamos įrenginių naudojimo
(eksploatavimo) instrukcijos?
Ar darbuotojai supažindinti su įrenginių naudojimo
instrukcijomis?
Ar darbuotojai tinkamai apmokyti darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais, kurie dirba
pavojingus darbus?
Darbų vadovas pateikia dirbančių apmokytų ir
atestuotų darbuotojų sąrašą (nurodant kokius
darbus apmokyti atlikti saugiai)
Numatytos (įgyvendintos) priemonės užkertant
galimybę patekti pašaliniams asmenims į darbų
atlikimo zoną:
-ar darbų atlikimo zona aptverta signaliniais
aptvarais?
-patekimo į darbų atlikimo zoną vietos paženklintos
DSS apsaugos ženklais, nurodytos privalomos dėvėti
asmeninės apsaugos priemonės?
Aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos
pavojingos zonos šalia statomų statinių ir
montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų, virš
kurių transportuojami kroviniai kėlimo kranais, ir
zonos, kuriose juda mašinos?
Šachtos ir angos apsaugotos atramomis, reikiamo
aukščio ir tvirtais aptvarais (su rankiniai turėklais,
tarpine sija ir grindjuoste) arba kitomis
lygiavertėmis priemonėmis?
Ar vykdomi darbai skirtinguose aukštuose vienoje
vertikalėje?
-jei vykdomi, tai ar apsaugai nuo krentančių daiktų
įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės
(stogeliai, apsauginiai tinklai ir kt.)

Duomenys apie įvykdymą
NĖRA
NETAIKOMA

3. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.

Reikalavimai
YRA

Duomenys apie įvykdymą
NĖRA
NETAIKOMA

Ar darbuotojai aprūpinami tinkamomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis, jei kolektyvinės apsaugos
priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo
rizikos veiksnių?
Ar darbuotojai, vykdydami krovos darbus dėvi
apsauginius šalmus?
Ar darbuotojai dėvi asmenines apsaugos priemones?
Ar darbo drabužiai tvarkingi ir yra užrašai, leidžiantys
identifikuoti Kliento darbuotoją?
4. DARBAS SU KĖLIMO KRANAIS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Reikalavimai
Kranų darbo vadovo kvalifikacinis pažymėjimas.
Krovinių kabinėtojų (stropuotojų) kvalifikaciniai
pažymėjimai.
Ar krovinių kabinėtojai (stropuotojai) dėvi
ryškiaspalves signalines liemenes, apsauginius
šalmus?
Ar yra parengtos stropavimo schemos ir su jomis
supažindinti stropuotojai?
Ar naudojami tinkami krovinių kėlimo reikmenys (su
gamintojo žymenimis: CE ženklas, keliamoji galia)?
Kėlimo reikmenys periodiškai tikrinami?
Krovinių kėlimo įrenginiai techniškai tvarkingi,
reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami gamintojo
nustatyta tvarka ir terminais?
Ar užtikrinama, kad kroviniai nebūtų keliami virš
neapsaugotų darbo vietų, kuriose paprastai būna
darbuotojai?
Ar darbininkai, pasitikdami krovinį, nestovi po juo?

10.

Ar krovinių kėlimo įrenginių naudojimo metu
užtikrinamas darbuotojų saugumas (apšvietimas,
tvarka, atsitraukimo atstumai ir t.t.).
Ar aptveriama laikina savaeigio krano darbo zona?

11.

ar nėra paliekami be priežiūros pakelti kroviniai?

12.

Ar ilgi ir didelių gabaritų kroviniai pasukami (valdomi)
tik atitinkamo ilgio kobiniai arba atotampomis?
Ar kroviniai pasitinkami rankomis, kai jie yra ne
didesniame nei 1m aukštyje ir atitinkamo ilgio
kobiniais ir atotampomis, kroviniams esant
didesniame nei 1m aukštyje?
Ar, nuleidžiant arba keliant transporto priemonėje
esančius krovinius, transporto priemonės kėbule
nebūna žmonių?

13.

14.

Duomenys apie įvykdymą
YRA
NĖRA
NETAIKOMA

5. DARBAI AUKŠTYJE
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Reikalavimai
YRA

Duomenys apie įvykdymą
NĖRA
NETAIKOMA

Ar visi dirbantys aukštyje virš 1,3 m darbuotojai yra
apmokyti saugiai dirbti (pažymėjimai)?
Kolektyvinės apsaugos nuo kritimo priemonės (atvėrimai)
Ar kur reikalinga yra įrengtos kolektyvinės apsaugos
priemonės, apsaugančios darbuotojus nuo kritimo
(aptvarai arba apsauginiai tinklai) dirbant aukštyje
virš 1,3 m.
Ar aptvarai įrengti tinkamai apsaugo visą darbo zoną
be tarpų, yra stabilūs, ne žemesni kaip 1,1 m, su
viduriniu skersiniu, apačioje 10 cm borteliu.
Ar patekimui į aukštyje esančias laikinas darbo vietas
parinktos tinkamiausios ir saugios priemonės,
atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, trukmę bei
nustatytą pakilimo aukštį?
Ar numatytos saugos priemonės nuo kritimo (apraišai
ir jų tvirtinimo vietos) kolektyvines apsaugos
priemones montuojantiems /demontuojantiems
darbuotojams?
Ar naudojamos tik EN 131 standarto reikalavimus
atitinkančios metalinės kopėčios?
Ar kopėčių atramos apsaugotos nuo slydimo,
pritvirtinant prie jų viršutinių ir apatinių galų
kopėčioms nuslysti neleidžiantį įtaisą ar panaudojant
kitus slydimą eliminuojančius būdus?
Ar kopėčios tikrinamos objekte ne rečiau, kaip kas 10
dienų? (dokumentai ar kt.)
Pastoliai
Ar pastolius statantys, ardantys, remontuojantys,
perstatantys darbuotojai yra apmokyti (supažindinti
su pastolių pastatymo, ardymo ir keitimo projektu)?
Ar sumontuoti pastoliai yra patikrinti, yra jų patikros
po sumontavimo aktas ir įžeminimo matavimo
protokolas?
Ar pastoliai pastatyti ant pakankamai tvirto pagrindo,
kad nenuvirstų ar nepasislinktų, pastoliai yra stabilūs?
Ar pastoliai sumontuoti taip. Kad skydai neslankiotų,
kad tarp skydų ir vertikalių kolektyvinių apsaugos
priemonių nebūtų pavojingų plyšių?
Ar pilnai aptverti pastolių kraštai ir galai?
Ar tinkamai įrengtos patekimo ant pastolių
priemonės (trapai, tilteliai, atremtos stabilios
kopėtėlės ir pan.)?
Darbai aukštyje naudojant AAP nuo kritimo (apraišus)
Atliekant darbus aukštyje virš 5,0m virš žemės ar
perdengimo paviršiaus, kai pagrindinė priemonė,
apsauganti nuo kritimo yra kūno saugos diržas – juos
atlieka darbuotojai, turintys aukštalipio kvalifikaciją
(vadovaujant paskirtam aukštalipių darbo vadovui,
pagal išduotą paskyrą-leidimą pavojingų darbų
atlikimui)?
AAP nuo kritimo priemonės yra sertifikuotos ir
patikrintos (yra įrašai apie patikras ne rečiau kaip kas
12 mėn.).

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

Naudojamas pilnas AAP darbui aukštyje skirtas
komplektas (apraišai, smūgio slopintuvas, lynas).
Ar numatyti ir įrengti AAP tvirtinimosi taškai (inkarinis
įtvirtinimas).
Ar juosmeniniai apsaugos nuo kritimo diržai yra
naudojami tik darbinės padėties fiksavimui ar
judėjimo apribojimui (tai nėra apsaugos nuo kritimo
iš aukščio priemonė).
Ar darbuotojai, esant kritimo pavojui, nuolatos
naudoja AAP nuo kritimo?
Ar imtasi atsargumo priemonių dirbant ant pastolių ar
kito pavojingos zonos kai plyšys tarp pastolių ir sienos
yra didesnis kaip 0,4m. (Privaloma naudoti AAP nuo
kritimo)?
Ar darbuotojai dėvi apsauginius šalmus su užsegtu
dirželiu?
Ar numatytos priemonės, kad darbuotojas,
dirbdamas ant stogo, perdangos ar kito paviršiaus,
neužliptų ant silpnos konstrukcijos, trapios medžiagos
ir neįlūžtų (nenuslystų)?
6.DARBO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Reikalavimai
YRA

Duomenys apie įvykdymą
NĖRA
NETAIKOMA

Ar naudojami įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant
rankinius įrankius su ir be variklio, techniškai
tvarkingi?
Ar saugūs mobilieji savaeigiai arba nesavaeigiai
darbo įrenginiai?
Ar ant darbo įrenginių yra įspėjimai ir ženklai, skirti
darbuotojų saugai užtikrinti, ar įrenginiai naudojami
su gamintojo numatytomis apsaugomis?
7.APSAUGA NUO ELEKTROS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Reikalavimai
YRA
Ar objekte veikiančiuose elektros įrenginiuose dirba
kvalifikuotas elektrotechninis personalas (turi
galiojančius Energetikos darbuotojo pažymėjimus)?
Suvirinimo elektra darbus atlieka atestuoti ne
žemesnės kaip PK elektrotechninės kvalifikacijos
darbuotojai?
Ar kontroliuojama, kad nebūtų naudojamos O ir OI
elektros izoliacijos klasės rankinės elektros mašinos
ir įrankiai?
Objekte esančiuose elektros įvado skyduose, iš
kurių naudojama elektra darbo reikmėms ir
pajungiami kilnojami elektros įrankiai yra
sumontuotos nuotėkio srovės relė (apsauganti
žmones nuo galimo pažeidimo elektros srove)?
Ar elektros maitinimo kabeliai naudojami elektros
ėmėjams yra apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
(neguli ant žemės paviršiaus, nėra pakabinti žemiau
kaip 2,5m praėjimuose ir 4,5m važiuojamoje
dalyje)?

Duomenys apie įvykdymą
NĖRA
NETAIKOMA

6.

7.

Naudojami el. ilgikliai yra sertifikuoti ir pritaikyti
naudoti lauko sąlygomis?
Ant visų el. ilgiklių, kilnojamų šviestuvų ir nešiojamų
elektros įrankių yra inventorinis numeris ir patikros
data?
Ar saugiai atliekami darbai elektros perdavimo linijų
apsauginėse zonose bei šalia veikiančių elektros
įrenginių? Yra suderinimai su atsakingomis
institucijomis, paskyros – leidimai?
8. DARBAS SU PAVOJINGOMIS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Reikalavimai

Duomenys apie įvykdymą
YRA
NĖRA
NETAIKOMA

Ar tinkamai paženklintos naudojamos pavojingos
cheminės medžiagos (pakuotės, talpos)? Cheminės
medžiagos laikomos gamyklinėje pakuotėje?
Ar yra naudojamų cheminių medžiagų saugos
duomenų lapai?
Ar saugos duomenų lapų pateikta informacija
prieinama darbuotojams, ar jie su ja supažindinti?

9. JUDĖJIMO KELIAI, VIDAUS EISMAS IR KROVINIŲ TRANSPORTAVIMAS
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Reikalavimai

Duomenys apie įvykdymą
YRA
NĖRA
NETAIKOMA

Darbui tamsiu paros metu įrengtas reikiamas
dirbtinis apšvietimas?
Transporto judėjimo keliai nutiesti pakankamu
atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų perėjų,
tarpuvarčių bei laiptinių?
Ar nustatyta transporto priemonių saugaus eismo
tvarka statybvietės? Numatytos stovėjimo vietos,
apribotas judėjimo greitis?
Ar užtikrinamas saugus atstumas tarp dirbančiųjų
darbuotojų ir transporto priemonių?
Ar tvarkingos krovimo aikštelės ir platformos?
Ar saugūs patekimo į darbo vietas keliai (takai,
trapai, tilteliai ir kt.)?
10. BUITINĖS IR SANITARINĖS PATALPOS, PIRMOJI PAGALBA

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Reikalavimai
Ar buities, sanitarinės ir higienos patalpos atitinka
reikalavimus?
Ar yra reikiamas praustuvų, tualetų skaičius,
darbuotojai aprūpinti geriamu vandeniu?
Ar darbuotojai apmokyti suteikti pirmąją pagalbą
nukentėjusiajam (ar turi pažymėjimus)?
Ar yra pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei
priemonės, ar jos paženklintose vietose? Ar
gelbėjimo tarnybų telefono numeriai yra matomose
vietose?

Duomenys apie įvykdymą
YRA
NĖRA
NETAIKOMA

11. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Reikalavimai
YRA

Duomenys apie įvykdymą
NĖRA
NETAIKOMA

Ar darbo vietoje yra pakankamas kiekis ugnies
gesintuvų (galiojanti patikra), pažymėtos jų laikymo
vietos?
Atliekant ugnies darbus yra išduodami leidimai
atlikti ugnies darbus? Vykdomos juose nurodytos
prevencinės priemonės nuo gaisro kilimo?
Ar darbuotojai supažindinti su evakuaciniais keliais
ir išėjimais?
12. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Eil.
Nr.
1.

Ar vykdomos veiklos metu susidaro atliekos?

2.

Ar pildoma atliekų susidarymo apskaita?

3.

Ar rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos
atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos
atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos?
Ar susidarančios pavojingosios atliekos supakuotos
taip, kad nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir
aplinkai, o laikinai laikomų pavojingųjų atliekų
konteineriai ar pakuotės paženklinti pavojingųjų
atliekų ženklinimo etiketėmis?

4.

Reikalavimai

Duomenys apie įvykdymą
YRA
NĖRA
NETAIKOMA

Kliento pavadinimas, kodas

Darbdavio įgaliotas DSS srityje asmuo
(vardas, pavardė, parašas, data)

