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Europos Sàjungoje statybos sektorius yra pats pavojingiausias, jame kas-
met nelaimingø atsitikimø1  metu þûsta daugiau nei 1300 þmoniø. Vi-
same pasaulyje  statybininkai beveik 3 kartus daþniau þûsta ir 2 kartus
daþniau susiþaloja, nei kitø profesijø atstovai. Ðiø nelaimingø atsitikimø
kaðtai yra didþiuliai tiek atskiram asmeniui, tiek darbdaviui, tiek vi-
suomenei. Jø suma gali bûti vertinama proporcingai  atitinkamai kontr-
akto sumai.

Pareigos

Uþsakovai, darbø vykdytojai, darbdaviai, darbø rangovai, savarankiðkai
dirbantys asmenys yra atsakingi uþ darbø saugà. Europos Direktyvose2

yra nustatyti atitinkami reikalavimai:

Minimalûs reikalavimai, nustatyti direktyvose, yra perkelti á nacionalinæ
teisæ, kurioje gali bûti numatyti papildomi reikalavimai.

Nustatant prevencines priemones, darbuotojai privalo aktyviai ben-
dradarbiauti su darbdaviais, vadovaudamiesi  instrukcijomis, gautomis
per mokymus.

Nelaimingø atsitikimø prevencija -  rizikos vertinimas

Statybø darbuose yra daug pavojø. Taèiau yra daug ir “geros prakti-
kos”, kurià galima lengvai pritaikyti, siekiant iðvengti nelaimingø atsiti-
kimø. Pirmasis þingsnis yra atlikti tinkamà ir pakankamà rizikos ver-
tinimà.

Nelaimingø atsitikimø prevencija statybos sektoriuje

Europoje virð 99 % statybos ámoniø yra smulkios ir vidutinës (SVÁ).
SVÁ ávyksta daugiausia nelaimingø atsitikimø. Ðiame informaciniame
biuletenyje pateikiami patarimai tinka visø dydþiø ámonëms.

Atsiþvelgti á darbuotojø saugà ir sveikatà visø statybos darbø projek-
tavimo stadijoje. Darbas privalo bûti  koordinuojamas tarp visø ðaliø,
dalyvaujanèiø darbø planavime ir vykdyme;
Uþtikrinti saugià darbo árangà (áskaitant jos tinkamumà, parinkimà,
saugos savybes, saugø naudojimà, mokymà ir informavimà, tikrinimà
ir prieþiûrà);
Naudoti saugos ir/arba sveikatos þenklus, kur negalima  iðvengti
arba tinkamai sumaþinti pavojø, naudojant prevencijos priemones;
 Aprûpinti darbuotojus asmeninëmis apsauginëmis priemonëmis
(šalmais, saugos dirþais, apsauginiais akiniais, respiratoriais, saugia
avalyne ir pan.), tinkamai sauganèiomis nuo esamos rizikos ten, kur
jos negalima iðvengti kitomis priemonëmis;
Uþtikrinti statybos darbuotojams saugià darbo aplinkà  ir gerbûvá,
pvz., priëjimus, saugius eismo marðrutus;
Laikytis bendrosios sveikatos ir saugos     valdymo sistemos: rizikos ver-
tinimas ir prevencija, kolektyviniø priemoniø pavojams iðvengti pirme-
nybë prieð asmenines, informavimas ir mokymas, konsultavimasis su
darbuotojais, saugos koordinavimas su rangovais.

Reikalaujama konsultuotis su darbuotojais. Pasitelkus jø þinias,
galima uþtikrinti, kad pavojai nustatomi teisingai ir ágyvendinami tin-
kami sprendimai.

Siekiant uþtikrinti realø  pavojø poveikio darbuotojams ir kitiems asme-
nims (áskaitant statybvietës lankytojus bei praeivius) sumaþinimà, rizi-
kos vertinime reikia numatyti visus pavojus ir rizikas bei ásitikinti, kad
vienos rizikos sumaþinimas nepadidins kitos.

Turi bûti nustatyti visi pavojai, áskaitant ir atsirandanèius darbo metu
arba priklausanèius nuo kitø veiksniø, pvz., nuo statybvietës iðdëstymo.
Tai nustatoma vertinant rizikos rimtumà, atsiþvelgiant á esamas atsar-
gumo priemones. Ar pakanka esamø atsargumo priemoniø, ar reikia
padaryti dar daugiau? Rizikos vertinimo rezultatai padës parinkti la-
biausiai tinkamas geros praktikos priemones3 .

Praktinë prevencija

Pagrindiniai pavojai yra darbas aukðtyje, þemës kasimo darbai ir judan-
tys kroviniai. Prioritetas privalo bûti suteiktas priemonëms, kurios
paðalina ar sumaþina rizikà jos atsiradimo ðaltinyje ir suteikia ko-
lektyvinæ apsaugà. Asmeninë apsauga, pvz., asmeninës apsauginës
priemonës, naudojama, kai rizika negali bûti sumaþinta kitais bûdais.

Darbai aukðtyje

Kritimai ið aukðèio yra daþniausia traumø ir mirèiø prieþastis statybos
pramonëje. Tai apima: darbà ant pastoliø ar platformø be atitvarø arba
be teisingai prisegtø saugos dirþø; netvirtus stogus, blogai pritvirtintas ar
netinkamas kopëèias.

Visas statybos procesas turi bûti suplanuotas siekiant minimizuoti kriti-
mo rizikà. Dar projektavimo stadijoje gali bûti suplanuota apsauga nuo
kritimø. Rizika gali bûti sumaþinta naudojant specialiai padarytus ati-
tvarus, arba jei ji vis dar egzistuoja, naudojant saugos dirþus.

Be visapusiðko rizikos vertinimo, reikalinga nuolatinë stebësena ir
reguliarus tikrinimas.

(1) Darbuotojø saugos ir sveikatos  bûklë – Pilotinë studija 2000. Europos saugos ir sveikatos darbe agentûra. ISBN 92-828-9272-7.

(2) http://europe.osha.eu.int/legislation/ pateikiamos nuorodos á ES teisës aktus, detalias Komisijos rekomendacijas SVÁ ir rizikos vertinimà bei á valstybiø nariø tinklapius, kuriuose galite rasti nacionalinius teisës
aktus, ágyvendinanèius direktyvas bei rekomendacijas. Þr. Laikinøjø arba kilnojamøjø statybvieèiø direktyvà.

(3) Agentûros tinklapio, kuriame yra informacija apie statybà, adresas: http://europe.osha.eu.int/good practice/sector/construction/



Kasimo darbai

Prieš pradedant bet kokius kasimo darbus, nustatykite visus galimus
pavojus: grioviø uþgriuvimà, þmoniø ar mechanizmø kritimà á iðkasas,
galimà esamø konstrukcijø nuvirtimà dël kasimo darbø. Tada imkitës
atitinkamø atsargumo priemoniø. Nustatykite ir paþymëkite visus
poþeminius tinklus ir imkitës atsargumo priemoniø iðvengti jø paþeidi-
mo; uþtikrinkite iðkasø kraðtø sutvirtinimà tinkamomis medþiagomis;
uþtikrinkite saugø sutvirtinimø pastatymà ir paðalinimà. Nuspræskite,
kokios medþiagos ir áranga bus reikalinga darbui. Uþtikrinkite, kad áran-
ga bûtø pristatyta laiku ir kad jai yra paruoðta vieta.

Kasdieniniai patikrinimai yra reikalingi ásitikinimui, kad bûtinos atsar-
gumo priemonës veikia: Ar yra saugus priëjimas á ir ið iðkasos? Ar yra
aptvarai, apsaugantys þmones nuo ákritimo á iðkasas? Ar statybinës me-
dþiagos, iðkasta þemë,  áranga  yra patalpinti pakankamu atstumu nuo
iðkasos kraðto?

Judantys kroviniai

Suplanuokite minimalø medþiagø judëjimà ir atsargø elgesá su jomis.
Uþtikrinkite, kad árangà komplektuoja ir su ja dirba apmokyti ir patyræ
darbuotojai.

Ar áranga yra reguliariai tikrinama, testuojama ir iðbandoma kompete-
tingo asmens? Koordinuokite veiksmus statybvietëje – pavyzdþiui,
neleiskite darbuotojams, atsakingiems uþ këlimo operacijas, kelti pavo-
jaus kitiems darbuotojams arba atvirkðèiai. Kur negalima iðvengti këlimo
rankomis, organizuokite uþduotis taip, kad sumaþintumëte fizinio krovi-
niø neðimo kieká ir atstumà. Mokykite darbuotojus vengti rizikos ir taikyti
saugius darbo metodus.

Bendra prieþiûra ir poþiûris

Labai svarbu yra bendras statybvietës organizavimas ir tvarkingumas.
Pvz., ásitikinkite, kad: yra saugûs priëjimai (keliai, takai, kopëèios, pasto-
liai ir pan.) á ir ið visø darbo vietø, juose nëra kliûèiø; medþiagos yra
sandëliuojamos saugiai, skylës (ertmës) yra aptvertos arba uþdengtos ir
aiðkiai paþymëtos; kruopðèiai pasiruoðta atliekø surinkimui ir paðalini-
mui; apðvietimas yra tinkamas.

Mokymas ir informavimas

Darbuotojai turi suprasti pavojus, jø pasekmes ir atsargumo priemones,
kuriø reikia imtis saugai uþtikrinti. Mokymas turi bûti susijæs su esama
situacija, pvz., nagrinëkite, kas buvo blogai, kaip to iðvengti ateityje. Jis
turi apimti pavojus, prevencines priemones, avarines procedûras, pra-
neðimø tvarkà, asmenines apsaugines priemones, darbo árangà ir pan.
Planuokite pakartotinius mokymus.

Mokymas turi bûti paremtas  geru bendravimu. Diskusijos apie saugos
ir sveikatos problemas ir informacijos perdavimas turëtø  bûti darbuoto-
jø susirinkimø dalis.

Asmeninës apsauginës priemonës

Asmeninës apsauginës priemonës statybvietëse turi bûti dëvimos
nuolat, kai to yra reikalaujama. Jos turi bûti patogios, geros  bûklës

Visi kilnojamieji kranai turi bûti statomi ir priþiûrimi tik kompete-
tingø specialistø. Kranininkas turi matyti aiðkø vaizdà; kranas turi
bûti sumontuotas ant þemës ir saugiu atstumu nuo kasinëjimø  ar
elektros linijø.

ir nesukelti kitos rizikos. Be to, reikalingas apmokymas, kaip jomis
naudotis. Apsauginës priemonës: saugos šalmai – jei asmeniui yra
pavojus bûti suþalotam krintanèiø daiktø ar susitrenkti galvà; tinka-
ma avalynë – neslystanti, su pirðtø bei padø apsauga; apsauginiai
rûbai – pavyzdþiui, apsaugantys nuo nepalankaus oro arba ryðkiai
matomi, kad juos dëvintys darbuotojai bûtø aiðkiai  pastebimi, pvz.,
mechanizmø operatoriø.

  Klausimynas:  Pastoliai ir kopëèios

  Jei nors vienas atsakymas yra “Ne”, prieð pradedant darbà, reikia
  imtis prevenciniø priemoniø. Tai yra:

Tolimesnë informacija

Daugiau informacijos apie gerà saugos valdymà galite rasti Agentûros
tinklapyje adresu http://osha.eu.int. Visus Agentûros leidinius galima
parsisiøsti nemokamai. „Su darbu susijusiø nelaimingø atsitikimø pre-
vencija“ yra Europos saugos ir sveikatos darbe savaitës, vykdomos
valstybëse narëse 2001 m. spalio mën., tema. Daugiau informacijos
rasite: http://osha.eu.int/ew2001/. Agentûros tinklapyje yra nuoro-
dos á valstybiø nariø tinklapius, kuriuose galite rasti nacionaliniø teisës
aktø ir rekomendacijø statybos pramonei:
http://lt.osha.eu.int/Lietuva.

Ar parinkta tinkamiausia áranga, uþtikrinanti saugà, áskaitant pri-
ëjimo ir evakuacijos priemones?

Ar kopëèios naudojamos tik tada, kai kita áranga netinkama dël
trumpos naudojimo trukmës ir nedidelës rizikos?

Ar pastoliai árengti ant tvirto pagrindo?

Ar atitvarai yra tinkamo aukðèio?

Ar pakankamas lentø kiekis darbo platformai?

Ar lentos saugiai pritvirtintos?

Ar pastoliai tinkamai sutvirtinti?

Ar kopëèios yra saugiausia ir geriausia priemonë darbui atlikti?

Ar kopëèios yra geros bûklës ir tinkamos atliekamo darbo pobû-
dþiui bei aukðèiui?

Ar kopëèios gali bûti pastatytos, norint iðvengti  pasitempimø?

Ar kopëèios yra sutvirtintos virðuje ir apaèioje?

Ar tvirtas ir lygus atramos paviršius?

Uþtikrinti, kad ertmës, pvz., skylës grindyse, yra aptvertos sau-
giais aptvarais (t.y. apsauginiais atitvarais ir borteliais) arba sau-
giai uþdengtos ir paþymëtos  perspëjanèiais þenklais.

Prieð pradedant darbus, patikrinkite visus pastoliø elementus, ar
jie yra geros bûklës ir saugûs.
Prieð lipant patikrinkite, ar kopëèios yra geros bûklës ir saugiai
pastatytos.

Dirbdami ant pastoliø, naudokite apsaugas nuo kritimo ið aukð-
èio, ypaè prieð apsauginiø atitvarø  ir borteliø pastatymà,  ir
ásitikinkite, kad saugos dirþai yra prisegti prie tvirtos konstrukcijos
ir tinkamai naudojami.

Nemëtykite árankiø ar medþiagø ant þemës arba apsauginiø tin-
klø

© Europos saugos ir sveikatos darbe agentûra. Naudojant ðià informacijà, nuoroda á ðaltiná bûtina.


