
Praktinės 
priemonės ir 
rekomendacijos 
dėl pavojingų 
medžiagų 
darbo vietose

„Saugios darbo vietos. Efektyvus 
pavojingų medžiagų valdymas“
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) 
2018–2019 m. Europos mastu įgyvendina kampaniją siekdama 
užkirsti kelią darbo vietose pavojingų medžiagų keliamai 
rizikai. Kampanijos tikslas – mažinti pavojingų medžiagų 
naudojimą darbo vietose ir jų poveikį, didinant informuotumą 
apie riziką ir veiksmingus jos prevencijos būdus.

Pagrindiniai aspektai
• Siekiant padėti įmonėms mažinti pavojingų medžiagų 

poveikį darbuotojams ir su tuo susijusią riziką, 
labai svarbu teikti tokių medžiagų keliamos rizikos 
prevencijos priemones ir rekomendacijas.

• EU-OSHA duomenų bazėje „Praktinės priemonės ir 
gairės dėl pavojingų medžiagų“ (https://osha.europa.
eu/lt/themes/dangerous-substances/practical-tools-
dangerous-substances) rasite šimtus aprašymų ir 
nuorodų į išteklius, susijusius su mokymu, rizikos 
vertinimu, teisės aktais ir konkrečiomis darbuotojų 
grupėmis, įskaitant moteris ir darbuotojus migrantus.

• Naudokitės duomenų bazėje pateikiamomis 
priemonėmis ir rekomendacijomis. Naudodamiesi 
kitų kruopščiai parengtais ištekliais sutaupysite daug 
laiko. Galbūt išmoksite ką nors nauja ir sugalvosite, 
kaip dar veiksmingiau mažinti ir valdyti pavojingų 
medžiagų keliamą riziką!

Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.
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Praktinės priemonės ir rekomendacijos
Siūlant priemones arba teikiant rekomendacijas ir padedant 
spręsti klausimus, susijusius su pavojingomis medžiagomis darbo 
vietose, tenka aprėpti labai įvairias užduotis ir galimą riziką. 
Atitinkamai, yra didelė priemonių ir išteklių pasiūla. Priemones 
ir rekomendacijas teikia nacionaliniai ir tarptautiniai socialiniai 
partneriai, profesinės asociacijos, vyriausybinės įstaigos, valdžios 
institucijos ir agentūros.

Jos aprėpia įvairias chemines medžiagas ir jų grupes, skirtingus 
sektorius ir profesijas, skirtingas darbuotojų grupes ir skirtingas 
užduotis. Siūloma medžiaga gali būti labai įvairi – nuo visiškai 
paprastos, skirtos didinti informuotumą ir skatinti imtis paprastų 
praktinių priemonių, iki tokios, kuriai būtina turėti daug 
specializuotų žinių.

EU-OSHA išteklių duomenų bazė
EU-OSHA duomenų bazėje „Praktinės priemonės ir gairės dėl 
pavojingų medžiagų“ pateikiami aprašymai ir nuorodos į daugiau 
kaip 700 priemonių ir išteklių, kad jums būtų lengviau valdyti 
pavojingas medžiagas.

Apie tai daugiau sužinoti galima adresu: 
https://osha.europa.eu/lt/themes/dangerous-substances/
practical-tools-dangerous-substances.

Ieškomą informaciją galite greitai ir lengvai rasti taikydami 
toliau nurodytas filtro parinktis:

Šalis /Kalba / Sektorius arba pramonės šaka / Darbinės 
užduotys/ Poveikis sveikatai / Darbuotojų grupės / 
Tikslinės grupės / Tipas / Prioritetinės sritys (Informuotumo 
didinimas, Rizikos valdymas, Kancerogenai, Specifinės 
grupės, Faktai ir skaičiai, Pakeitimas).

Priemonių ir išteklių teikėjai dažnai taiko mišrų požiūrį, kad būtų 
atsižvelgta į tokius aspektus: informuotumo apie atitinkamą 
klausimą, taip pat apie mokslines ir teisines aplinkybes didinimas, 
rizikos valdymas, geri praktiniai sprendimai, specializuotos 
rekomendacijas dėl konkrečių medžiagų ar medžiagų grupių ir 
pagalba priimant įvairius sprendimus vietoje.

Be to, vis dažniau teikiama vartotojui patogesnė vaizdinė 
informacija. Tai plakatai, infografikai ir nedidelės apimties brošiūros 
be teksto, vaizdo siužetai ir animaciniai filmai, pavyzdžiui, Napo 
filmai. Daugelį iš jų galima nemokamai atsisiųsti internetu.
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of workers in agriculture,
livestock farming,
horticulture and forestry

Protecting

Social
Europe
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Case study
A six-year-old grandson was visiting his grand-
parents during the summer holidays. He always
loved going to the field with his granddad who
would leave him to wander around the farm, sit
on the tractor, gather potatoes or play with his
grandma’s chickens and rabbits. Out of sight of
his grandparents as he was playing by the pond,
he slipped, fell in the pond, and drowned. The pond
was not fenced.

What should the farmer have done?
The farmer should have carried out a simple risk assessment of his site to determine:

What could go wrong?
• drowning in the pond;
• entanglement in moving parts of machinery;
• accident involving tractor or other vehicles or equipment;
• consumption of inedible/harmful substances;
• falls from height while climbing.

What is the likelihood of any of these happening?
high, taking into account:
• the child’s curiosity;
• his unfamiliarity with the site;
• lack of supervision.

What are the possible consequences (severity)?
• injury, death.

What control measures should the farmer have taken to reduce the risks?
He should have:
• fenced the pond and other hazardous areas;
• spoken to the child about farm hazards and set out some simple rules;
• not left the child unattended on the farm.
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Case study
The owner of this cattle farm was trying to lift a bale
of hay with his forklift. The round bales had been
stacked too high and they were unstable: when
the bales became dislodged, they rolled down and
crushed the driver as there were no falling objects
protection measures (FOPS) on the forklift cab. The
man was hospitalised for three months and still
suffers from serious spine problems. Because he
can no longer work his farm on his own, he now
has to rely on paid labour.

What should the farmer have done?
When first stacking the bales of hay, he should have carried out a simple risk assessment to determine:

What could go wrong?
• round bales becoming unstable;
• round bales difficult to access and remove safely;
• round bales rolling/falling;
• round bales damaging machinery and crushing someone.

What is the likelihood of this happening?
high, taking into account:
• the shape, size and weight of the round bales of hay;
• when round bales are stacked too high, removing one of them affects the balance of the whole stack;
• the lack of falling objects protection (FOPS) fittings on the forklift.

What are the possible consequences (severity)?
• damage to machinery, serious injury, death.

What control measures should he have taken to reduce the risks?
He should have:
• stacked the round bales lower and in a stable configuration;
• arranged the round bales more securely and monitored their stability;
• fitted the forklift with falling objects protection (FOPS).
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CHAPTER 14:

Machinery and
equipment
machinery is used in almost every type of agricultural operation. Whatever
your type of business or its degree of automation, you inevitably rely on machin-
ery to a certain extent. The machinery may be in the form of a vehicle with a
cab where the operator sits and operates the controls while driving (e.g. tractor,
harvester, forklift) or it may be stationary machinery operated by the power
take-off (PTO) of a tractor, or powered by electricity, water or by hand.

14.1 Machinery-related hazards

While machinery primarily makes our lives easier it can also be responsible for a number of health and safety
problems.

Operating machinery may expose the user to various hazards, associated withmovement or mechanical
actions such as cutting or bending, typically:

• revolving shafts, wheels or discs;
• revolving augers, worms or spirals in casings;
• revolving drums, spiked cylinders or beaters;
• in-running nips points;
• reciprocating, oscillating or sliding motions.

An easy way to consider machinery hazards is to ask yourself five basic questions in relation to any
machine and consider the possible severity of injury.

This chapter
deals with:
• Machinery-related

hazards
• Purchasing machinery
• Starting to use the

machinery
• Safe use of machinery
• Children and machinery
• Accessories
• Maintenance and

repairs
• Decommissioning

machinery/equipment
• Tools and workshops
• A case study

1. traps: Can I suffer an injury from trapping a
limb or being crushed in any closing motion or
passing movement (e.g. silage shears, crushed
by slow rolling vehicle)?

2. Impact: Can I suffer an injury due to the speed
of movement (e.g. struck by moving vehicles,
post-drivers)?

Šis apdovanojimą pelnęs vaizdo siužetas buvo sukurtas 
įgyvendinant kampaniją, kuria siekiama padėti jauniems kepėjams 
išvengti alergijos. Filme pasakojama apie jauną kepėją Antoiną, 
kuris sužino apie jo darbe kylančią profesinę riziką, kaip antai 
apie miltų dulkių sukeliamos kvėpavimo takų alergijos riziką. Šiuo 
vaizdo siužetu siekiama paskatinti kepėjus (visų pirma jaunesnius) 
taikyti tinkamas profesines sveikatos apsaugos priemones, 
pavyzdžiui, skalauti nosį. 

https://osha.europa.eu/lt/node/13085

Duomenų bazėje pateikiami pavyzdžiai

Ar tikrai darbo vietos valymas nekelia didelės rizikos? Pagalvokite 
dar kartą. Šluojant betono dulkes ir kitas statybines medžiagas, gali 
susidaryti daug dulkių, kurios kelia didelę riziką darbuotojų sveikatai. 
Šiame tinklalapyje paaiškinama, kaip ir kodėl reikėtų kontroliuoti 
riziką vengiant sauso valymo. Iš diagramų matyti, kiek silicio dioksido 
susidaro tiesiog šluojant betono dulkes, o po to – kaip smarkiai dulkių 
sumažėja, kai dulkės išsiurbiamos dulkių siurbliu. Negana to, dulkės 
nenusėda kitur.

https://osha.europa.eu/lt/node/12180

Šiame neprivalomame vadove pateikiama informacija apie 
sveikatos ir saugos direktyvų įgyvendinimo gerąją patirtį ir tokios 
patirties pavyzdžių, be to, pateikiama naudingų paaiškinimų 
apie pavojus ir riziką, su kuriais susiduriama ūkininkaujant, 
sodininkystės ir miškininkystės sektoriuose, taip pat atitinkamų 
praktinių pavyzdžių. Į vadovą įtraukta įvairių gerosios patirties 
pavyzdžių, atrinktų iš jau paskelbtų vadovų arba specialiai 
parengtų šiam vadovui. Dokumentas skelbiamas 23 ES kalbomis.

https://osha.europa.eu/lt/node/12744

Trumpas vaizdo siužetas. Kepėjo Antoino astma

ES gairės. Darbuotojų sveikatos apsauga ir saugos užtikrinimas žemės ūkio, gyvulininkystės, sodininkystės ir miškininkystės srityse

Vadovas ir vaizdo siužetai. Statybinės dulkės. Sausas valymas

© Europos Sąjunga, 2012

Paskelbė  AG2R La Mondiale

Pateikiama viešojo sektoriaus informacija, kuriai taikoma atvirosios vyriausybės licencija v3.0



Arbejdsbeklædning
Kemi og biologi.

Anvendelse til 
beskyttelse mod

Typer, beskyttelses- 
klasser, mærkning, krav
og betydning

Hvor/til hvad anvendes 
værnemidlet?

Tilpasning af
værnemidlet

Begrænsninger
i brugen af værnemidlet

Holdbarhed,
levetid og opbevaring
 
Tilbehør og
kombinationsmuligheder

Anbefalinger

Arbejdsbeklædning skal beskytte mod hudkontakt med vaske- og rensemidler indeholdende stoffer og materialer, der kan være ætsende, irriterende for 
huden og/eller allergifremkaldende. Ved kontakt med snavsetøj forurenet med sekreter/ekskreter skal arbejdsbeklædningen beskytte mod skadelige 
bakterier/virus og mod påvirkning af medicinrester, f.eks. cytostatika. 

Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning, der er gældende på den pågældende virksomhed eller 
institution. Arbejdsbeklædning kan f.eks. være; kittel, bukser, busseronne, forklæder og overtræksforklæder. 
For hjælp til valg af arbejdsbeklædning scan koden.

Arbejdsbeklædningen skal yde beskyttelse under udførelsen af arbejdsopgaver i vaskeriet, hvor der er risiko for kontakt med kemiske stoffer og mate-
rialer i form af støv, stænk, sprøjt og dråber samt potentielt smittefarligt snavsetøj, der kan være forurenet med sekreter/ekskreter i form af blod, urin, 
opkast og ekskrementer samt medicinrester som cytostatika. Beskyttelsesovertræk/forklæde skal benyttes i indsorteringen. Omvendt skal beskyt-
telsesovertræk/forklæde tages af, når indsorteringen forlades.

Arbejdsbeklædningen skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed.

Som udgangspunkt skal arbejdsbeklædningen skiftes hver dag.  Arbejdsbeklædningen skal være hel, ren og tør og skiftes, hvis der sker gennemvædning 
fra det snavsede tøj. For sygehusvaskerier gælder, at beskyttelsesovertræk skal udskiftes dagligt.
Er arbejdsbeklædningen revet i stykker eller tyndslidt, ydes ikke optimal beskyttelse og beklædningsdelen bør kasseres. 

Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid.  

Ingen supplerende informationer.

Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale og arbejdsbeklædning, skal forefindes på et for personalet synligt 
og velkendt sted og gerne i lokalet. 

HJELM ÅNDEDRÆTS
VÆRN

HANDSKER ØRE VÆRN ØJENVÆRN FODTØJARBEJDS
DRAGT

Vaskeri

Tilbage til oversigt< Tilbage til vaskeri<

Skan for mere
information.

www.healthy-workplaces.eu/lt

Print: ISBN 978-92-9496-955-2, doi:10.2802/909093, TE-01-18-895-LT-C · PDF: ISBN 978-92-9496-945-3, doi:10.2802/46105, TE-01-18-895-LT-N

© Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2019

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Norint atgaminti ar naudoti nuotraukas, būtina gauti tiesioginį autorių teisių subjekto leidimą.

Šioje publikacijoje naudojamomis nuotraukomis iliustruojama įvairi darbinė veikla.

Jose nebūtinai pavaizduota geroji patirtis arba atitiktis teisės aktų reikalavimams.

Papildoma informacija

Jei norėtumėte pateikti pastabų apie duomenų 
bazę arba rekomenduoti į duomenų bazę dar 
neįtrauktą įdomią priemonę ar rekomendaciją, 
kreipkitės į EU-OSHA e. paštu 
partners@healthy-workplaces.eu

Daugiau informacijos apie pavojingas chemines 
medžiagas ir apie tai, kaip jas valdyti, galima 
rasti Saugių darbo vietų kampanijos interneto 
svetainėje https://healthy-workplaces.eu/lt

arba teminiame skyriuje apie pavojingas 
medžiagas https://osha.europa.eu/lt/themes/
dangerous-substances

#EUhealthyworkplaces

Iliustruotas vadovas „Asmeninės apsaugos priemonės“, skirtas sodininkams, kirpėjams, valytojams, skalbėjams, policininkams, virtuvės darbuotojams

„Asmeninės apsaugos priemonės“ – tai iliustruotas vadovas, 
kuriame galima rasti informacijos apie tai, kaip pasirinkti pirštines 
ir kitas apsaugos priemones, naudotinas kasdieniame darbe.

https://osha.europa.eu/lt/node/11168

Šiuo rekomendaciniu dokumentu siekiama padėti nacionaliniams 
darbo inspektoriams valdyti ir reguliuoti su įkvepiamu kristaliniu 
silicio dioksidu susijusią riziką ir taip didinti jų veiksmų 
statybvietėse veiksmingumą. Statybininkų sveikata yra ne mažiau 
svarbi nei jų sauga. Pagrindinis šią rekomendaciją parengusios 
darbo grupės tikslas – padėti nacionaliniams darbo inspektoriams 
mažinti su įkvepiamu kristaliniu silicio dioksidu susijusią riziką 
sveikatai, lygiai taip pat, kaip ir riziką saugai (pvz., dėl darbo 
aukštyje) Europos statybvietėse.

https://osha.europa.eu/lt/node/12711

Nacionaliniams darbo inspektoriams skirtos rekomendacijos dėl įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (RCS) darbuotojams keliamos rizikos
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Pateikė Paslaugų sektoriaus darbo aplinkos taryba


