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Teritorinis skyrius: __________________________________________________________________
Darbo inspektorius/-iai: [pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.] ________________________
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [pareigos, vardas, pavardė] _________
__________________________________________________________________________________
Inspektavimo data: ________/________/________
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis
asmuo): ___________________________________________________________________________
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _______________________________________________________
4. Centrinė būstinė: _________________________________________________________________
5. Įmonės veikla: ___________________________________________________________________
6. Inspektavimo vieta: _______________________________________________________________
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) ________________________________
Eil.
Klausimai
Taip Ne N/N
Nr.
1.
Ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas prieš vykdant darbus
  
šuliniuose, rezervuaruose ir kitose uţdarose erdvėse?
([1.] 25 str. 2 d.; [6.], [4.] 7, 8 p., [5] 1 priedas 2.2 p.)
1.1. Ar vertinami specifiniai rizikos veiksniai (darbo metu į darbo zoną galinčios
  
netikėtai patekti ar joje esančios nuodingos ar kitos deguonį galinčios
išstumti dujos) aktualūs vykdomam darbui uždaroje erdvėje?
1.2. Ar vertinama rizika dėl galimybės į darbo zoną netikėtai patekti degiosioms
  
dujoms ir sudaryti sprogius mišinius?
1.3. Ar vertinama galimybė savaime įsijungti uždaroje talpoje esantiems
  
įrenginiams?
1.4. Ar vertinama galimybė į darbo zoną išsiveržti skysčiams ar biriosioms
  
medžiagoms?
1.5. Ar yra pakankamai erdvės darbuotojui išvengti galimo mechaninio poveikio?   
  
2.
Ar dirbti uţdarose erdvėse skiriami ne maţiau kaip trys darbuotojai?
([1.] 25 str. 2, 3 d., [8.] 83 p.)
2.1. Ar vienam darbuotojui, dirbančiam uždaroje erdvėje, skiriama ne mažiau
  
kaip du darbuotojai stebintys darbą už uždaros erdvės ribų?
2.2.

Ar darbuotojai, stebintys darbą uždaroje erdvėje, laiko gelbėjimo virves?
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8.2.

Ar vienas iš stebinčiųjų darbuotojų turi paruoštą naudojimui izoliuojamąją
dujokaukę (arba ją dėvi), yra su gelbėjimo diržais ir gelbėjimo virvėmis?
Ar prieš patenkant į uţdarą erdvę įsitikinama, kad darbuotojai gali
saugiai joje dirbti? ([1.] 14 str. 1 d., 18 str. 2 d.; [3.] 11 p.,[4.] 6, 7, 8, 9 p.,
[8.] 51, 75.1, 75.2, 76 p.)













Ar atliekama pavojingų dujų (anglies monoksido, sieros vandenilio, amoniako
ir kt. galinčių būti ar atsirasti dujų) kontrolė, kad jos neviršytų Higienos
normoje HN 23:2011 nustatytų leistinų ribinių verčių? [1.] 18 str. 2 d.
Ar kontroliuojama degių dujų koncentraciją, kad ji nebūtų didesnė nei 20%
apatinės sprogimo ribos? [8.] 52, 75.1 p.
Ar kontroliuojama deguonies koncentracija, kad ji būtų ne mažesnė kaip
18%? [8.] 75.2 p.
Ar visada, kai nustatyta deguonies koncentracija yra mažesnė negu 20,9 %,
prieš patenkant į uždarą erdvę išsiaiškinama deguonies mažėjimo priežastis?
[8.] 51, 75.2 p.
Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma nuolat viso darbo
metu? ([1.] 14 str. 1 d., [8.] 75 p.)
Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma prieš patenkant į uždarą
erdvę?
Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma nuolat (ne rečiau kaip
kartą per dvi valandas) darbo metu?
Ar darbuotojai, dirbantys uţdarose erdvėse, yra aprūpinti tinkamomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis? ([1.] 25 str. 3 d.; [7.] 7.3, 7.4, 7.8,
7.16 p., [8.] 79, 80 p.)
Ar darbuotojai turi paruoštas naudojimui izoliuojamąsias kvėpavimo takų
apsaugos priemones (autonomines kvėpavimo ar žarnines dujokaukes)? [8.]
79, 80 p.
Ar darbuotojai, dirbantys uždarose erdvėse, yra apsijuosę saugos diržais ir
prisirišę gelbėjimo virvėmis? [8.] 79, 80 p.
Ar darbuotojai, dirbantys potencialiai sprogioje aplinkoje, aprūpinti statinio
krūvio nekaupiančia darbo apranga? [8.] 131 p.
Ar vykdoma darbų, atliekamų uţdarose erdvėse, tinkama kontrolė? ([1.]
19 str. 2 d. 3 p.)
Ar darbdavio įgalioti asmenys išduoda paskyras (leidimus) tokių darbų
vykdymui?
Ar atliekamas papildomas darbuotojų instruktavimas, kaip saugiai vykdyti
tokius darbus ir valdyti riziką?
Ar, vykdant suvirinimo darbus uţdarose erdvėse, darbo vieta yra
vėdinama mechaniniu būdu pučiant orą? ([1.] 14 str. 1 d., [8.] 72 p.)
Ar uždarose erdvėse vykdomas intensyvius vėdinimas (mechaniniu būdu)
([8.] 72 p.)
Ar oro užterštumas dujomis nuolat tikrinamas blogiausiai vėdinamose darbo
vietos erdvėse?
Ar periodiškai tikrinama deguonies koncentracija darbo aplinkoje?
Ar imamasi priemonių apsaugančių nuo deguonies dujų patekimo į uždarą
erdvę, kai vykdomi suvirinimo – pjovimo darbai dujomis?
Ar uţtikrinama, kad uţdarose erdvėse, kuriose gali būti degių dujų,
nebūtų naudojamos darbo priemonės, galinčios sukelti kibirkštis?
([4.] 2 priedas 2.4 p., [8.] 73 p.)
Ar tinkamai parinkta įranga ir apsaugos sistemos darbui potencialiai
sprogioje aplinkoje? [4.] 2 priedas 2.4 p.
Ar kopėčių, kurios įleidžiamos į uždaras erdves, kuriose gali būti degių dujų,
galai yra su guminiais antgaliais? [8.] 73 p.
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9.
9.1.
9.2.

Ar uţtikrinama apsauga nuo galimo pašalinių asmenų įkritimo į atviras
uţdarų erdvių angas? ([2.] 15 p.)
Ar šulinių, kitokių uždarų erdvių atviros angos yra aptvertos?
Ar prie šulinių, kitokių uždarų erdvių atvirų angų, kur vykdomi darbai, yra
pastatyti įspėjamieji ženklai?
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TEISĖS AKTŲ ŢYMĖJIMAS KLAUSIMYNE
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin.,2003, Nr. 70-3170);
2. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Žin., 1998, Nr. 44-1224);
3. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai (Žin., 2001, Nr. 65-2396);
4. Darbuotojų, dirbančiųjų potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (Žin., 2005, Nr. 118-4277);
5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88; Žin., 2000, Nr. 76-2303);
6. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai (Žin., 2012, Nr. 126-6350);
7. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
8. Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės
(Žin., 2012, Nr. 116-5883);
9. Higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo
ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274).
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