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Saugūs stogo darbai
Darbas ant stogų gali būti pa-
vojingas, todėl būtini aukšto ly-
gio saugos reikalavimai tiek 
trumpalaikiams, tiek ilgalai-
kiams darbams. Šiame informa-
ciniame biuletenyje pateikti 
pagrindiniai saugių stogo dar-
bų patarimai, tačiau smulkių 
instrukcijų pateikti neįmanoma. 
Jei jums reikalinga išsamesnė 

konsultacija, rekomenduojame kreiptis į atitinkamas savo šalies 
vykdančiąsias institucijas ar kitas žinybas. 

Atsargos priemonės, atliekant stogo darbus

Ar darbas būtinas?

Geriausias būdas nenukristi nuo stogo yra visų pirma ant jo 
nelipti. Jeigu reikia atlikti darbą, gal tai galima padaryti nelipant 
ant stogo arba galbūt sumažinant ant stogo atliekamų darbų 
trukmę? Pavyzdžiui, gal įmanoma iš dalies surinkti stogo dalis 
apačioje, kad būtų galima minimaliai sumažinti darbo aukštyje 
laiką. 

Prieš pradedant darbą

Visų stogo darbų rizika turi būti įvertinta prieš pradedant darbą. 
Turi būti gauta ir įdiegta reikalinga įranga, imtasi atitinkamų 
atsargos priemonių, įdiegti saugūs darbo metodai, o darbuotojai 
turi būti tinkamai apmokyti bei turėti aiškias instrukcijas. Visi 
stogo darbai, įskaitant trumpalaikius (trunkančius minutes, o ne 
valandas), turi būti kruopščiai planuojami, kad darbuotojams 
tenkanti rizika būtų sumažinta minimaliai.

Kritimo prevencija 

Būtina imtis tinkamų prevencinių priemonių, jeigu yra rizika 
nukristi dirbant ant stogo, lipant ant jo ir nulipant nuo jo. 
Remiantis rizikos įvertinimo duomenimis, prieš taikant 
asmenines apsaugos priemones turi būti įdiegtos kolektyvinės 
priemonės, padedančios apsisaugoti nuo kritimo. Visi apsaugos 
įrenginiai, skirti kritimo prevencijai (pvz., stogo kraštų aptvarai), 
turi būti tvirti, kad neleistų nukristi arba sulaikytų krentant ir 
apsaugotų darbuotojus nuo sužeidimo. 

Apsaugos nuo kritimo priemonės turi būti sumontuotos prieš 
pradedant darbus aukštyje ir negali būti nuimtos nebaigus 
darbų. Atliekant stogo darbus, reikia įvertinti oro sąlygas, 
kadangi, jei yra apledėję, šlapia ar vėjuota, gali smarkiai padidėti 
rizika žmonėms ar medžiagoms nukristi. 

Krentančios medžiagos

Krentančios medžiagos gali užmušti. Nieko negalima mėtyti nuo 
stogo. Imkitės tokių žingsnių:

■  naudokitės uždarais šiukšlių nuleistuvais arba nuleiskite 
medžiagas ant žemės;

■  stebėkite, kad nesusikauptų galinčios nukristi medžiagos;

■  užtverkite prieigas prie pavojingų zonų apačioje arba esančių 
netoli tos vietos, kur vyksta stogo darbai;

■  naudokite tinklą nuolaužoms gaudyti, praėjimus uždenkite 
stogu ar panašia apsauga, neleidžiančia nukristi medžiagoms, 
kurios gali sužeisti; 

■  jei įmanoma, venkite kelti didelius ir sunkius daiktus ant 
stogo;

■  pasirūpinkite, kad visos medžiagos būtų tinkamai sukrautos, 
ypač vėjuotu oru.

Mokymas

Darbuotojai, atliekantys stogo darbus, turi turėti atitinkamų žinių, 
gebėjimų ir patirties, kad galėtų dirbti saugiai. Darbuotojams 
reikalingi mokymai, kad jie sugebėtų pastebėti pavojus, suprasti 
atitinkamus saugos metodus ir turėtų reikiamos kompetencijos ir 
gebėjimų jais naudotis, pavyzdžiui, pastatyti kraštų aptvarus, dirbti 
su mobilia platforma arba naudotis saugos diržais.

Stogų rūšys

Plokšti stogai

Darbas ant plokščio stogo labai pavojingas. Žmonės gali 
nukristi:

■  nuo sumontuoto stogo krašto;
■  nuo montuojamos konstrukcijos krašto; 
■  pro angas, tarpus ar dūžtančius stoglangius.

Jei rizikuojama nukristi, atliekant darbus ant plokščių stogų reikia 
imtis prevencinių priemonių. Apsaugos priemones reikia taikyti 
prie stogo kraštų, plyšių, užlipimo ant stogo vietose ir ten, kur yra 
dūžtantys stoglangiai. 

Nuožulnūs stogai

Nuo nuožulnių stogų žmonės gali nukristi:

■  iš pakraigės;
■  nuslydę nuo stogo, po to per atbrailą;
■  įlūžę į vidų,
■  nuo frontono galų.

Kraštų apsauga turi būti tokia stipri, kad išlaikytų krentantį 
žmogų. Kuo ilgesnis stogo šlaitas ir kuo statesnis nuolydis, tuo 
stipresnė turi būti kraštų apsauga. Mechaninės kėlimo platformos 
gali būti saugi darbo vieta, palyginus su darbu ant stogo. Jos gali 
būti ypač naudingos trumpalaikiams darbams ir ardymo 
darbams, kai stoge atsiranda plyšiai. 

Turi būti užtikrinta saugus priėjimas prie darbo vietos, saugus 
išėjimas iš jos ir saugi darbo vieta. Kadangi šiferis ir čerpės nėra 
patikimas pagrindas vaikščioti, gali prireikti stogo kopėčių ar 
panašių įrenginių. 

Trapūs stogai

Trapi medžiaga yra tokia, kuri negali saugiai išlaikyti asmens ir jo 
nešamo krovinio svorio. Daugelis stogų konstrukcijų yra arba gali 
tapti trapūs. Asbesto cementas, stiklo pluoštas ir plastmasė 
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paprastai laikui bėgant tampa trapesni, o plieno lakštai gali 
surūdyti. Netinkamai sumontuoto stogo lakštai gali būti netvirti. 
Stoguose taip pat gali būti dūžtančių vietų (pvz., stoglangiai), 
kurių galima iš karto nepastebėti, be to, jos gali būti laikinai 
netvirtos, ypač statybos metu.

Trapus stogas nėra saugi darbo vieta, todėl ant jo nereikėtų lipti 
be atitinkamų saugos priemonių.

 Pramoniniai stogai 

Dirbant ant plačių pramoninių įmonių stogų, rizikuojama 
nukristi:

■  nuo stogo krašto;
■  pro nebaigto montuoti stogo plyšius; 
■  pro tarpus tarp dangos plokščių;
■  nuo priekinio krašto, kai yra būtini darbui neapsaugoti plyšiai;
■  nuo karkaso, dengiant jį stogo lakštais;
■  pro dūžtančius ar laikinai pritvirtintus stoglangius ar dangą.

Geras planavimas gali labai sumažinti riziką ant pramoninių 
stogų. Pagrindiniai elementai yra šie:

■  Mažinti darbuotojų, vaikščiojančių ant stogo, skaičių: 
•  visiškai išnaudojant pakrovimo aikšteles;
•  organizuojant darbą taip, kad reikiami lakštai būtų 

paduodami tuo metu, kai jie reikalingi, į reikiamą vietą ir 
reikiamu laiku;

•  įrengiant užlipimo vietas taip, kad būtų patogu dirbti.
■  Sumažinti kritimo galimybes minimaliai, paruošiant saugią 

darbo vietą, o ne tikintis, kad krintantį sulaikys  apsaugos nuo 
kritimo priemonės.

Darbas ant esamų stogų

Į tokio pobūdžio darbus įeina tikrinimas, priežiūra ir valymas, taip 
pat atnaujinimas, nuėmimas ir išmontavimas. Darbuotojai – ne 
specialistai, pavyzdžiui, valytojai, prižiūrėtojai ar statybų vadovai, 
dažnai atlieka tikrinimo ir valymo darbus. Tokie darbai negali būti 
atliekami be atitinkamo rizikos įvertinimo, planavimo, saugos 
priemonių ir priežiūros.

Planuojant stogo remontą, atnaujinimą ar išmontavimą, reikia  
apgalvoti, kaip nuimti medžiagas nuo stogo ir kur jas sukrauti. 
Išmontavimo proceso metu būtina pasirūpinti darbuotojų 
apsauga nuo kritimo. Saugūs darbo metodai, ardant arba 
išmontuojant stogo dangą, yra esminis reikalavimas.

Teisės aktai

Pagrindinės ES direktyvos, susijusios su stogo darbais, yra šios:

■  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl 
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe 
gerinti;

■  1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl 
būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba 
kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo; 

■  2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/45/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 89/655/EEB 
dėl minimalių darbo įrenginiams taikomų darbuotojų saugos 
ir sveikatos reikalavimų.

Europos direktyvos nustato būtiniausius sveikatos ir saugos 
reikalavimus ir yra perkeliamos į visų valstybių narių įstatymus. 
Nacionaliniuose teisės aktuose gali būti numatyti griežtesni 
reikalavimai, todėl dėl šio klausimo pasitikslinkite atitinkamoje 
savo šalies vykdančiojoje institucijoje.

Išsamesnė informacija

Šis informacinis biuletenis parengtas, prisidedant prie 2004 m. 
Europos saugos ir sveikatos darbe savaitės. Kitus šios serijos 
informacinius biuletenius ir išsamesnę informaciją apie statybą 
galima gauti adresu http://ew2004.osha.eu.int. Šis informacijos 
šaltinis nuolat atnaujinamas ir tobulinamas. Informaciją apie ES 
saugos ir sveikatos apsaugos teisės aktus galima rasti adresu 
http://europe.osha.eu.int/legislation/.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra 
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, faksas: (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Darbo ant senų stogų planavimas

Darbą ant senų stogų reikia kruopščiai planuoti, kadangi 
būtina:

■  nustatyti, kurios stogo vietos yra trapios;
■  numatyti prevencines priemones;
■  derinti darbą su klientu (jei tai reikalinga);
■  kai kuriais atvejais patikrinti konstrukciją; 
■  visuomet įvertinti riziką.

Konsultavimasis

Konsultavimasis su darbuotojais yra būtinas reikalavimas. 
Darbuotojų žinių naudojimas padeda užtikrinti, kad pavojai 
bus nustatyti ir sprendimai įdiegti. Su darbuotojais turi būti 
konsultuojamasi sveikatos ir saugos klausimais, taip pat prieš 
įdiegiant naujas technologijas ar produktus. Konsultavimasis 
padeda užtikrinti, kad dirbantieji įsipareigoja laikytis visų 
sveikatos apsaugos ir saugos procedūrų bei patobulinimų.
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