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DARBUOTOJŲ, KELEIVIŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ ĮSPĖJIMO APIE
SUSIDARANČIUS PAVOJINGUS RIZIKOS VEIKSNIUS BENDROVĖS TERITORIJOJE,
DARBO APLINKOJE IR DARBO VIETOJE ŽIEMOS METU,
PREVENCINĖS PRIEMONĖS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 14, 25, 30 ir 33 str.
nuostatomis, informuoju apie galimus pavojus, rizikos veiksnius keleiviams, transporto priemonių vairuotojams
esantiems bendrovės teritorijoje bei darbuotojams, dirbantiems lauko sąlygomis, darbo vietoje, darbo aplinkoje:
1. Žiemos laikotarpiu, permainingų orų metu, kai dienomis temperatūra priartėja prie nulio ar šiek tiek
pakyla, susidaro pavojingos sąlygos tiek pakeliui į darbą ar iš darbo, tiek bendrovės teritorijoje, keltuose, keliuose,
tiek šaligatviuose bei pėsčiųjų takuose.
2. Klientai, keleiviai, transporto priemonių vairuotojai, bendrovės visi darbuotojai žiemos periode ir
atlydžio metu turėtų būti itin atidūs: nepamiršti, kad gali būti slidi teritorija, kelto denio, laiptų/trapų danga, atidžiai
stebėti grindinį po kojomis, patartina gerai apsižvalgyti, stebėti aplinką, ar nėra susidariusių varveklių,
susikaupusio sniego, kur gali susidaryti pavojingos nuošliaužos, nevaikščioti arti šių vietų, nestatyti prie jų
transporto ar darbo priemonių.
3. Apsaugos bei valymo paslaugas tiekiančios įmonės darbuotojai, rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų,
klientų sauga ir sveikata, privalo užtikrinti bendrovės teritorijoje bendrą tvarką. Paslaugų teikėjų vadovai privalo
informuoti savo pavaldžius darbuotojus apie galimus rizikos veiksnius bei pavojus žiemos sąlygomis, jų poveikį
žmonių sveikatai, prevencines priemones, pagal savo įmonėse nustatytas tvarkas. Užtikrinti pavaldžių darbuotojų
aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
4. Bendrovės darbuotojai atsakingi už patalpų ir įrenginių, inventoriaus priežiūrą, privalo užtikrinti bendrą
tvarką, savo ir kitų darbuotojų, klientų, keleivių sveikatai ir saugumui, palaikant švarą ir tvarką keltuose, keltų
švartavimosi vietose bei prieplaukose. Bendrovės teritorijos vietose, kuriose kyla pavojus klientams bei
darbuotojams, privalo būti pastatyti įspėjimo ženklai - ,,ATSARGIAI SLIDU“.
5. Bendrovės darbuotojai, apsaugos bei valymo paslaugas tiekiančios įmonės darbuotojai, pastebėję saugai
bei sveikatai pavojų keliančius veiksnius, kurių pašalinti negali, nedelsdami privalo pranešti pirma savo
tiesioginiam padalinio vadovui, budinčiam dispečeriui, darbo saugos ir ekologijos inžinieriui apie situaciją darbo
ar kitoje bendrovės vietoje. Padalinio vadovas gavęs informaciją organizuoja pavojų keliančių priežasčių šalinimą
ir pasirūpina, kad šalinant vieną pavojų nebūtų sukurta kitų rizikos veiksnių, pavojų.
6. Bendrovės teritorijoje, bendrovės atsakingi asmenys ir valymo paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai
privalo nukasti sniegą, pabarstyti pėsčiųjų takus, nudaužyti susidariusius varveklius, ypač tose vietose, kuriose
gali susidaryti pavojingos sąlygos. Prieš pradedant varveklių šalinimą, tas vietas, kuriose kyla pavojus kitų
darbuotojų ir praeivių saugumui ar turtui, būtina aptverti įspėjamosiomis juostomis. Labai aukštai kabančių
varveklių patiems šalinti draudžiama, reikia pasitelkti specialią techniką bei įrangą (pvz. bokštelį).
7. Žiemos sąlygomis kylantys pavojingi rizikos veiksniai, galimi pavojai:
7.1. dauguma traumų (paslydimai, nugriuvimai) patiriamos dėl susidariusios slidžios dangos.
7.2. pasitaiko sumušimai, kai pažeidžiami minkštieji audiniai ir rimtesnės traumos – čiurnos patempimai,
įvairių kaulų lūžiai, riešo ir alkūnės išnirimai, sutrenkimai, galvos sumušimai, bei kt. sužalojimai.
7.3. paslydus prieplaukoje, krantinėje, arti marių, susidaro rizika netikėtai įkristi į vandenį, šalčio šokas.
8. Siekdami išvengti pavojų, bei sveikatos sužalojimų:
8.1. atidžiai stebėkite grindinį, kelią po kojomis. Netgi gerai nuvalytas ir pabarstytas grindinys gali būti
pavojingas dėl nuolat kintančių oro sąlygų.
8.2. prieš kertant gatvę pėsčiųjų perėjoje įsitikinkite, kad važiuojantis automobilis tikrai sustos.
Netrumpinkite kelio eidami vietomis, kur didesnė tikimybė paslysti. Statydami automobilį įmonės teritorijoje
imkitės atsargumo priemonių.
8.3. renkitės šiltai, tačiau taip, kad matytumėte ir girdėtumėte, kas vyksta aplink jus. Įsitikinkite, kad
apranga nesumažina jūsų regėjimo kampo ir netrukdo girdėti.
8.4. eidami arti prie pastatų, atkreipkite dėmesį į stogą – ar nėra varveklių, kokio jie storio, ar daug sniego.
8.5. visada būkite pasiruošę galimam kritimui, apgalvokite, kaip galite sumažinti kritimo riziką.
8.6. įėję į pastatą nusikratykite sniegą nuo drabužių ir batų bei nepamirškite, kad grindys gali būti šlapios,
todėl eikite atsargiai.
8.7. vairuodami transporto priemonėmis užtikrinkite saugų greitį, laikykitės saugaus atstumo.
8.8. kiekvienas atsako už savo saugų elgesį ir įsipareigoja nesukelti pavojaus kitų asmenų gyvybei ar
sveikatai.

