Darbo sauga darbo vietoje
Informacija darbuotojams

Ar galiu pasakyti ne, jei
nesijaučiu saugiai?
Taip. Jei manote, kad jūsų darbdavys arba kito asmens
darbinė veikla kelia pavojų jūsų saugumui arba sveikatai,
praneškite savo darbdaviui, kas Jums kelia susirūpinimą.

Jūs ką tik pradėjote dirbti arba esate naujokas darbe?
Tuomet padarykite pertrauką ir pagalvokite apie saugumą.
Daugiau išsamesnės informacijos rasite
„HSENI“ buklete
Pagrindinės rekomendacijos, kaip išlikti saugiam
dirbant:
• Laikykitės darbo saugos taisyklių.
• Saugokitės naujų pavojų.
• Atkreipkite dėmesį į saugos ženklus.
• Dėvėkite jums suteiktas apsaugos priemones.
• Jeigu abejojate, SUSTOKITE ir PAPRAŠYKITE pagalbos.

Aš esu nepilnametis. Ko turėčiau
tikėtis iš savo darbdavio?
Jeigu esate jaunesnis negu 18 m., taikomi papildomi
įstatymai. Jūsų darbdavys prieš jums pradedant dirbti,
turėtų įvertinti riziką jūsų sveikatai ir gerovei bei atsižvelgti
į tai, kad jums trūksta patirties ir žinių įsivertinti galimus
pavojus.

Kokios mano teisės ir pareigos
darbe?
Jūsų darbdavys turėtų užtikrinti jūsų saugumą, sveikatą
ir gerovę darbe. Jūs turite teisę gauti informaciją,
konsultacijas, instrukcijas, mokymus ir priežiūrą, siekiant
užtikrinti jūsų sveikatą ir saugumą. Jūs turite imtis
atitinkamų priemonių, kad užtikrintumėte ne tik savo, bet
ir kitų su jūsų vykdomais darbais susijusių žmonių sveikatą
ir saugumą. Jūs turite bendradarbiauti su darbdaviu, kad
jis galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas.

Kokius mokymus turėčiau
išklausyti?
Darbdavys privalo suteikti jums informaciją apie jūsų
darbo vietoje kylančias rizikas, apsaugos priemones,
taip pat instruktuoti ir išmokyti jus, kaip tokias kylančias
rizikas suvaldyti. Be to, jums turi būti nurodytas jūsų darbų
vadovas bei asmuo, turintis patirties ir galintis padėti
suvaldyti darbo vietoje kylančias rizikas.
Keletas klausimų, kuriuos jūs turite užduoti
darbdaviui arba darbų vadovui prieš pradedant dirbti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokie galimi pavojai mano darbe?
Kokius darbo saugos mokymus turiu išklausyti?
Ar man bus paskirta darbų vykdymo priežiūra?
Ar turėčiau dėvėti kokias nors apsaugos priemones?
Kaip mokymų metu įgytas žinias pritaikyti praktikoje?
Kada mane instruktuos, kaip elgtis avarinių situacijų atveju
(gaisro, chemikalų išsiliejimo ir kt.)?
Kur yra gesintuvai, pirmosios pagalbos vaistinėlės ir kitos
priemonės?
Kokia mano atsakomybė už sveikatą ir darbo saugą?
Į ką galėčiau kreiptis, jei man kiltų klausimas, susijęs su darbo
sauga?
Jei aš susižeisiu, ką tokiu atveju man daryti? Kas atsakingas
už pirmosios pagalbos suteikimą?
Kokia jūsų sveikos mitybos ir psichikos sveikatos politika?

Daugiau informacijos:
Apsilankykite: www.hseni.gov.uk/newtothejob
Skambinkite: 0800 0320 121
Kreipkitės į jūsų vietos atstovą dėl tolesnės
informacijos ir rekomendacijų.

Bendradarbiaujame su 11
apskrities savivaldybių.

Šio dokumento vertimus į kinų, lenkų, lietuvių ir rumunų kalbas galima atsisiųsti iš www.hseni.gov.uk/newtothejob.
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ar objektą, parodykite jiems, kur kyla pagrindiniai
pavojai (pvz., krentant daiktams, tvarkant rankomis ir
transportuojant).

3. Kontrolės priemonės

Įsitikinkite, kad kontrolės priemonės, siekiant apsisaugoti
nuo galimų rizikų, yra atnaujinamos, tinkamai naudojamos
bei prižiūrimos:
• Įtraukite darbuotojus ir darbo saugos ir sveikatos specialistus
į diskusijas apie rizikas ir apie tai, kaip geriausia užtikrinti
naujų pradedančiųjų darbuotojų saugumą.

Nelaimingi atsitikimai darbe darbuotojams paprastai
nutinka per pirmuosius šešis mėnesius, skaičiuojant pagal
visą jų profesinės veiklos laikotarpį*. Kaip darbdavys, jūs
esate įstatymų nustatyta tvarka įpareigotas, vadovaujantis
Sveikatos apsaugos ir saugos darbe administravimo
taisyklėmis 2000, užtikrinti, kad naujiems ir neturintiems
patirties darbuotojams nekiltų rizikų dėl:
• patirties stokos,
• nežinojimo apie esamus ar galimus pavojus ir (arba),
• nepakankamos brandos,
• nepakankamų kalbos žinių.

Šeši žingsniai, kaip apsaugoti naujus
ir patirties neturinčius darbuotojus

1. Galimybės

Įvertinkite naujo pradedančiojo darbuotojo galimybes,
pavyzdžiui:
• skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus,
• bendrą sveikatos būklę,
• atitinkamą darbo patirtį,
• fizines galimybes atlikti darbą,
• atliekamo darbo išmanymą ir darbo aplinkos žinojimą
(ypač, kai darbo sąlygos greitai keičiasi, pavyzdžiui, statybų
aikštelėse).

Įvertinkite kultūrines ir kalbos žinias (kaip supranta anglų
kalbą), jei tai aktualu. Jums gali tekti naudoti vaizdinius ir
neverbalinius metodus, pavyzdžiui, nuotraukas, ženklus
ar mokymosi priemones, tokias kaip video, DVD ar CDROM.

2. Supažindinimas

Supažindinkite darbuotoją. Kruopščiai atrinkite
informaciją, jei įmanoma, parinkite nuotraukų apie
pavojus, kalbėkite paprastai ir aiškiai. Skirkite laiko ir
su naujais darbuotojais kartu apžiūrėkite darbo vietą

• Pabrėžkite pranešimų apie nelaimingų atsitikimų ir vos
neįvykusių nelaimingų atsitikimų svarbą.
• Imkitės būtinų priemonių, siekiant užtikrinti sveikatos
priežiūrą.
• Jei reikalinga, įsitikinkite, kad darbuotojams yra suteiktos
tinkamos asmeninės apsaugos priemonės ir kad jos tinkamai
nemokamai prižiūrimos.

4. Informacija

Pateikite svarbią informaciją, instrukcijas ir praveskite
mokymus apie rizikas, su kuriomis nauji darbuotojai gali
susidurti, bei atsargumo priemones, kurių reikia imtis
siekiant išvengti šių rizikų.

5. Vadovavimas darbams

Provide adequate supervision. Make sure workers
Užtikrinkite, kad darbams būtų tinkamai vadovaujama.
Įsitikinkite, kad darbuotojai žino, kaip spręsti problemas, ir
kad darbų vadovai yra susipažinę su problemomis, kurios
gali iškilti dėl darbuotojų nežinojimo ir trūkstamos patirties.

6. Gautos informacijos patikrinimas

Patikrinkite, ar darbuotojai suprato jiems reikalingą
informaciją, instrukcijas ir mokymus, reikalingus jų
saugiam darbui ir veiklai, ypač lemtingomis pirmosiomis
darbo dienomis ir savaitėmis. Prisiminkite, jūs turite
įsitikinti, kad darbuotojai žino, kaip ir su kuo jie gali
aptarti bet kokius iškilusius klausimus dėl savo sveikatos
ir saugumo, ir kad jie žino tvarką arba procedūras
nelaimingo atsitikimo atveju.
Įvertinkite šių padidintos rizikos darbuotojų,
pavyzdžiui, jaunimo ar darbuotojų migrantų,
poreikius. Ypatingai jauniems žmonėms gali
trūkti patirties ir brandos darbe, palyginus su jų
kolegomis, todėl šiuo atveju rizika gali būti didesnė.

* Dž. B. rodikliai grindžiami „RIDDOR“, 2012 (Šaltinis: „HSE“)
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