
Sëkmingose ámonëse saugumas keliuose yra sudëtinë kokybës
politikos dalis

Europos Sàjungoje kasmet nelaimingø atsitikimø keliuose metu þûsta
apie 800 sunkveþimiø vairuotojø, ir jø profesija darosi labai pavojinga
(2 ). Visi darbuotojai, áskaitant tuos, kurie dirba kroviniø perveþimo srity-
je, turi teisæ á saugø bei sveikà darbà.

Nelaimingi atsitikimai taip pat turi átakos ámonës iðlaidoms: ámoniø, ku-
riose laikomasi saugos keliuose politikos, veiklos kaðtai maþesni. Be to,
nelaimingi atsitikimai keliuose, ávykstantys veþant sunkius krovinius, da-
ro neigiamà átakà ámonës ávaizdþiui bei maþina visuomenës pritarimà
kroviniø veþimui keliais.

Dël visø ðiø prieþasèiø transporto ámonës turi tvirtai ásipareigoti maþinti
rizikas, su kuriomis susiduria vairuotojai.

Veiklos saugos aspektai

Europos saugos ir sveikatos politika apima rizikos vertinimà ir prevenci-
jos priemoniø ágyvendinimà, suteikiant prioritetà rizikos ðalinimui jos at-
siradimo ðaltinyje. Ðie principai turi bûti taikomi ir saugos ir sveikatos
prevencijos plano, apimanèio transporto priemones ir árangà, veiklos pla-
navimà ir personalà,  ágyvendinime. Veskite nelaimingø atsitikimø ap-
skaità. Nelaimingi atsitikimai gali bûti analizuojami  kaip sudëtinë rizi-
kos vertinimo dalis, padedanti nustatyti, kokiø veiksmø geriausia imtis.

Prevencijos plane turi bûti numatyta:

Saugos aspektai verslo sprendimuose

Ámonës taip pat gali átraukti saugos aspektus á verslo sprendimus, pvz.:

Nelaimingø atsitikimø, susijusiø su sunkiø kroviniø veþimu, prevencija (1 )

Sauga keliuose yra Europos Sàjungos transporto politikos prioritetas. Nors tai yra bendra valdþios institucijø, ámoniø ir
apskritai visos visuomenës pareiga, vadovaujanèio vaidmens turëtø imtis transporto sektoriaus ámonës bei jø darbuotojai.

Ðiame informaciniame biuletenyje pateikiama keletas pagrindiniø geros praktikos principø keliø transporto sektoriuje

Ámonës saugos pareigûno skyrimas;

Konsultavimosi su darbuotojais ir vidinio komunikavimo sistema, su-
teikianti galimybes darbuotojams pateikti savo siûlymus ir pastabas;

Darbuotojø, ypaè vairuotojø, mokymas;

Priemonës, uþtikrinanèios, kad atsiþvelgiama á kiekvieno darbuotojo
saugos keliuose laikymàsi;

Sunkveþimiø ir kitos árangos prieþiûra;

Keliø eismo teisës aktø ir greitkeliø kodeksø, áskaitant reikalavimus,
susijusius su tachografais ir vairuotojø darbo laiku, laikymasis;
Specialios keliø transporto direktyvos ir nuostatai, áskaitant priemo-
nes, reguliuojanèias vairuotojø darbo laikà, áraðymo árangà, transpor-
to priemoniø apþiûrà ir vairuotojo paþymëjimus.

Uþtikrinkite, kad klientai þino apie jûsø saugos keliuose ásipareigoji-
mus ir skatinkite juos labiau domëtis sauga keliuose. Venkite daryti
bet kokias nuolaidas, kurios gali turëti didelës  átakos saugai keliuose,
pvz., vairuotojø darbo laiko pakeitimai, laukimo laiko pakeitimai, su-
sitarimai dël sunkveþimiø perkrovimo.

Átraukite saugos procedûras á kitas verslo sritis, pvz., kokybës sertifi-
kavimas, marketingo rëmimas ir gaukite ið to komercinës naudos.

Bendradarbiavimas su vietos valdþios institucijomis

Transporto ámonës gali pademonstruoti savo politikos laikymàsi, nusta-
tydamos standartus darbuotojams bei paskatindamos saugos gerinimà
tose vietovëse, kuriose yra ákurtos ámonës.

Bendradarbiaukite su vietos valdþios institucijomis dël saugos plano pa-
tvirtinimo arba pagerinimo, kuriame gali bûti atskiras skyrius dël saugos
vietos keliuose. Imkitës iniciatyvos ir iðkelkite  problemas arba pateikite
pasiûlymus dël galimø saugos pagerinimø.

Galima pasinaudoti vairuotojø turima patirtimi apie ávairias problemas,
kvieèiant juos dalyvauti darbuose gerinant keliø sistemas, þenklus ir sig-
nalus, teikiant informacijà visuomenei ir mokant jaunimà.

GEROS PRAKTIKOS ATMINTINË DARBDAVIUI
Parenkite raðytinæ saugos politikà ir instrukcijas savo vairuoto-
jams ir savarankiðkai dirbantiems vairuotojams, kuriuos jûs sam-
dote;
Pasirûpinkite, kad pagal reikalavimus saugos dirþai bûtø árengti
tiek vairuotojams, tiek kiekvienam keleiviui, vaþiuojanèiam trans-
porto priemonëje;
Pirkite transporto priemones, kuriose árengta geriausia saugos áran-
ga, pvz., saugos dirþai ir oro pagalvës, saugos ekranas uþ vairuo-
tojo sëdynës, geri stabdþiai, krovinio saugos áranga, „aklosios dë-
mës“ paðalinimo áranga ir t.t.;
Nustatykite tinkamà transporto priemoniø prieþiûros tvarkà;
Parenkite tokius darbo grafikus, kad vairuotojai turëtø pakanka-
mai laiko laikytis greièio apribojimø ir stenkitës nevaþinëti piko
valandomis. Jei yra átaisyti greièio ribojimo prietaisai, stebëkite,
kad jie nebûtø sugedæ;
Sudarydami darbo grafikus, atsiþvelkite á meteorologines ir kitas
galimas nepalankias sàlygas;
Numatykite saugius maršrutus, geriausiai greitkeliais;
Stebëkite ir kontroliuokite vairuotojø darbo laikà, laikydamiesi re-
komenduojamø saugiø apribojimø ir teisës aktø reikalavimø;
Krovimo darbai sukelia nuovargá. Jei ámanoma, organizuokite, kad
iðkrovimo darbus atliktø kitas apmokytas personalas, bet ne vai-
ruotojai. Suplanuokite laikà poilsiui tiems vairuotojams, kurie turi
ir vairuoti, ir atlikti krovimo darbus;
Ádarbinkite tinkamus vairuotojus. Tikrinkite jø vairuotojø paþymë-
jimus. Patikrinkite, ar jie tinkami vairuotojo darbui;
Uþtikrinkite, kad vairuotojai yra apmokyti saugaus vairavimo prak-
tikos, sunkveþimio saugos patikrinimo, teisingo saugos átaisø nau-
dojimo, saugaus kroviniø krovimo. Suplanuokite papildomus mo-
kymus ir reguliarø informavimà;
Parenkite aiðkias alkoholio ir kitø medþiagø vartojimo kontrolës
procedûras;
Uþtikrinkite, kad mobilûs telefonai yra  naudojami tinkamai;
Jûsø saugos programos dalimi turi bûti vietiniai (jûsø ámonëje)
parengti susitarimai ir kodeksai dël saugos keliuose. Prisidëkite
prie jø rengimo;
Jei samdote vairuotojus, kurie darbui naudoja nuosavas trans-
porto priemones, nurodykite standartus, kuriø turi bûti laikoma-
si: transporto priemonës prieþiûros, saugos, saugos dirþø naudo-
jimo, mokymo, patirties ir pan. Daþnai jûs tiesiogiai arba netie-
siogiai kontroliuosite vairavimo grafikus, marðrutus ir t.t.

(1) N.B. Ðiame informaciniame biuletenyje nekalbama apie reikalavimus pavojingø kroviniø veþimui

(2) CARE Europos duomenø apie nelaimingus atsitikimus keliuose bazë
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Sunkiø kroviniø veþimui naudojamø transporto priemoniø
vairuotojai yra ir geri saugos keliuose profesionalai

Nelaimingi atsitikimai, susijæ su sunkiø kroviniø veþimo transporto priemonëmis,
gali turëti labai sunkias pasekmes

Nuo jûsø, profesionalaus vairuotojo, dëmesingumo arba elgesio daþnai
priklauso jûsø paties ir  kitø keliø eismo dalyviø saugumas. Jûs irgi priva-
lote bendradarbiauti su savo darbdaviu sveikatos ir saugos klausimais.
Ilgalaikis tikslas yra paðalinti visus sunkiø ir mirtinø nelaimingø atsitikimø
ðaltinius Europos keliuose. Jûsø kaip vairuotojo, vaidmuo labai svarbus,
todël elgtis turite atsakingai.

  Atsakingas dalyvavimas keliø eisme reiðkia:

Tokie ásipareigojimai padës uþtikrinti jûsø paties saugà ir sumaþins stre-
sà bei pademonstruos jûsø profesionalumà.
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Atidus ir profesionalus vairavimas

Planuodamas kelionæ, atsiþvelkite á saugà. Kur galima, pasirinkite ma-
þiausiai varginanèius ir maþiausiai pavojingus marðrutus, geriausiai greit-
keliais.
Jei negalite iðvengti vaþiavimo intensyvaus eismo (perkrautais) keliais,
stenkitës vengti piko valandø, tinkamai suplanuodami pertraukas bei
laikà poilsiui.
Laikykitës saugaus atstumo nuo priekyje vaþiuojanèios transporto prie-
monës. Pasirinkite greitá, atsiþvelgdami á kelià, eismo intensyvumà, ma-
tomumà ir meteorologines sàlygas.
Greitkeliuose prieð persirikiuojant á kità eismo juostà, visada parodykite
tinkamà signalà, nepateikite staigmenø uþ jûsø vaþiuojantiems vairuo-
tojams. Jei eismas neintensyvus, o jûs ketinate atlikti ilgai trunkantá ma-
nevrà, pasistenkite nesudaryti kliûèiø ið paskos jûsø vaþiuojantiems vai-
ruotojams, norintiems jus aplenkti, jei tai bûtina.
Maþesniuose keliuose, jei uþ jûsø susidaro automobiliø virtinë, leiskite
jiems jus aplenkti.
Bûkite dëmesingi labiausiai paþeidþiamiems eismo dalyviams, ypaè gy-
venamosiose zonose: dviratininkams, pëstiesiems, vaikams ir pagyve-
nusiems þmonëms.

Galimø rizikos situacijø numatymà tam, kad galëtumëte tinka-
mai reaguoti;
Galëjimà tinkamai reaguoti á pavojingas situacijas arba tuos at-
vejus, kai ávyksta nelaimingas atsitikimas;
Neagresyvø, atsargø vairavimo stiliø, pagarbø, mandagø ir dë-
mesingà elgesá kitø eismo dalyviø atþvilgiu; net ir tais atvejais, kai
jie klysta.

Tolimesnë informacija

GEROS PRAKTIKOS ATMINTINË VAIRUOTOJUI

Laikykitës saugos instrukcijø;

Visada naudokitës saugos dirþais. Kitus þmones galima veþti tik
tuo atveju, jei kiekvienam asmeniui yra árengti saugos dirþai; vi-
sada laikykitës saugaus greièio ir jo apribojimø. Maþinkite greitá
atsiþvelgdami á meteorologines sàlygas;

 Jei pavargote, nevairuokite. Darykite reguliarias pertraukas. Ið-
lipkite ið kabinos ir ákvëpkite gryno oro. Nenaudokite skatinamøjø
priemoniø nuovargiui áveikti;
Visada atsiþvelkite á eismo sàlygas ir laikykitës darbo laiko reikala-
vimø;

Pasirinkite tinkamà sëdëjimo padëtá, kad sëdëtumëte kaip gali-
ma tiesiau ir naudokitës galvos atrama. Tai padës jums iðvengti
kaklo suþalojimø avarijos atveju;

Susipaþinkite su savo vairuojamos transporto priemonës prieþiû-
ros procedûromis ir uþtikrinkite, kad ji visada yra geros bûklës. Ar
ðvarûs langai ir veidrodþiai? Ar geros padangos, stabdþiai, valdy-
mas ir ðviesos?

Nevairuokite iðgëræs alkoholio arba vartojæs kitø medþiagø; jei
geriate vaistus, jie gali turëti átakos vairavimui. Laikykitës vaistø
vartojimo instrukcijø, kilus abejonëms, kreipkitës á gydytojà;

Atminkite, kad rûkymas vairuojant gali sukelti mieguistumà dël
anglies dvideginio, pakeièianèio kabinoje deguoná ir didinanèio an-
glies monoksido kieká vairuotojo kraujyje;

Nenaudokite suskystintu kuru arba anglimi kûrenamø ðildytuvø
arba virykliø kabinoje, nes anglies monoksidas gali sukelti mirtá;
Ið kabinos lipkite atsargiai, ypaè jei blogas matomumas arba jûsø
kojø raumenys pavargæ;

Uþtikrinkite, kad veþamas krovinys paskirstytas tolygiai ir saugiai
pritvirtintas. Pats laikykitës saugaus darbo su kroviniais taisykliø,
pvz., kad iðvengtumëte krovinio uþvirtimo ant jûsø rizikos;

Pasirûpinkite, kad kabinoje nebûtø nepritvirtintø daiktø, kurie stab-
dant gali iðlëkti ir jus suþeisti;

Gulimosiose vietose besiilsintys kiti vairuotojai turi bûti saugiai
prisitvirtinæ;

Uþtikrinkite, kad matomumo neblogina ant langø kabantys pa-
kabukai bei lipdukai ir pan.;
Nestatykite sunkveþimio ar priekabos ten, kur jie galëtø trukdyti
eismui arba blogintø matomumà kitiems vairuotojams arba pës-
tiesiems. Uþtikrinkite, kad ëmëtës priemoniø, apsauganèiø trans-
porto priemonæ nuo pajudëjimo ið stovëjimo vietos;

Reguliariai ir sveikai maitinkitës.

Agentûros tinklapyje adresu http://osha.eu.int/. Agentûros tinklapyje
yra pateiktos nuorodos á valstybiø nariø tinklapius, kuriuose galite ras-
ti nacionaliniø DSS teisës aktø, kodeksø ir rekomendacijø.

Europos teisës aktus ir direktyvas galite rasti Eurolex duomenø bazë-
je adresu http://europa.eu.int/eur-lex/. Direktyvos nëra taikomos tie-
siogiai.  Jos yra perkeliamos á kiekvienos valstybës nacionalinæ teisæ ir
ágyvendinamos pagal ðiø valstybiø teisinæ sistemà. Ten, kur direktyvo-
se nustatyti minimalûs reikalavimai, valstybës narës gali taikyti papil-
domus reikalavimus. Daugelis jø parengia papildomø rekomendacijø
bei praktikos kodeksø.

ES Komisijos Energetikos ir transporto direktoratas http://europa.eu.int/
comm/dgs/energy_transport/index_en.html

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


