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Sauga, sveikata ir aplinkosauga mums yra svarbiausi aspektai, kuriant vertę visoms suinteresuotoms 

šalims: darbuotojams, rangovams ir subrangovams bei klientams.  Tikime, kad žmonės, dirbantys 

mums ir su mumis, turi galimybę po darbo dienos grįžti namo nesužaloti ir nepatyrę jokios kitos žalos.  

Tai yra mūsų moralinė pareiga visiems, dirbantiems su Wavin.

Todėl mes visi turime daryti viską, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ar sveikatos problemų. Mes 

galime pasiekti tai tik tuomet, kai kiekvienas Wavin darbuotojas supras riziką, jos ypatingą svarbą 

saugai ir žinos, ką daryti. Todėl buvo parengti Wavin pagrindiniai darbų saugos reikalavimai. Šiuose

pagrindiniuose darbų saugos reikalavimuose yra išdėstytos minimalios saugaus elgesio taisyklės, 

skirtos dirbantiems su mumis ir mums.

Wavin pagrindiniuose darbų saugos reikalavimuose aprašyta, kaip sušvelninti ir išvengti dažniausiai 

pasitaikančių sveikatos ir saugos pavojų bei rizikos. Tikiuosi, kad kiekvienas asmuo yra susipažinęs su 

jais ir jų laikosi. Kiekvieno žmogaus sauga priklauso nuo mūsų įsipareigojimų laikytis šių darbų saugos 

pagrindinių reikalavimų bet kokiu metu, bet kokiomis aplinkybėmis ir visose įmonėse. 

Mes visi atsakome už vienas kito saugą, todėl elkitės atitinkamai.

Nuoširdžiai jūsų,

Wavin prezidentas ir generalinis direktorius
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310 pagrindinių darbų saugos reikalavimų

1. Lipdami laiptais, visada laikykitės už turėklų;

2. Visada laikykitės pėsčiųjų takų ir avėkite apsauginius batus, 

jeigu nesate ant pėsčiųjų tako;

3. Visada prižiūrėkite apsaugines blokuotes ir saugiklius ir 

naudokite juos;

4. Jūsų darbo vieta visada turi būti švari ir sutvarkyta;

5. Visada užsisekite saugos diržą, jeigu numatyta, neviršykite 

greičio ir, kalbėdami telefonu, naudokitės „laisvų rankų“ įranga;

6. Ten, kur reikalaujama, visada naudokite leidimus dirbti;

7. Naudokite tik leidžiamus naudoti pjovimo įrankius;

8. Avariniuose išėjimuose negali būti pašalinių daiktų; 

9. Naudokite tik tą įrangą, su kuria esate apmokyti dirbti.

10.Visada dėvėkite paskirtas asmens apsaugos priemones.
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 Lipdami laiptais aukštyn ar žemyn, 

visada laikykitės už turėklų;

 Neškite tik nedidelius krovinius vienoje 

rankoje, o kita laisva ranka laikykitės 

už turėklų;

 Pernešant didelius krovinius, kreipkitės 

pagalbos;

 Lipkite tik per vieną laiptelį;

 Avėkite tinkamą avalynę;

 Niekada nebėkite laiptais žemyn ar 

aukštyn;

 Praneškite apie nepritvirtintus ar 

sugadintus turėklus;

1. Visada laikykitės už turėklų
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 Visada naudokitės numatytais pėsčiųjų 

takais tiek pastato viduje, tiek už jo 

ribų;

 Visada naudokitės takų perėjimo 

punktais ir, prieš pereinant, patikrinkite 

eismą;

 Visada žiūrėkite vairuotojui į akis ir 

įspėkite vienas kitą, prieš atliekant 

veiksmą;

 Niekada nelipkite per barjerus ar virš 

jų į važiuojamąją dalį;

 Visada avėkite apsauginius batus, jei

nevaikštote numatytais pėsčiųjų takais

lauke arba tada, kai tai numatyta;

 Nebėkite.

2. Visada eikite pėsčiųjų takais ir avėkite apsauginę 

avalynę
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 Prieš naudojant, visada patikrinkite 

apsaugines blokuotes ir saugiklius (jų 

buvimą ir būklę);

 Praneškite apie bet kokias saugiklių ir 

blokuočių neatitiktis vadovui;

 Niekada nenaudokite įrangos su 

pažeistais saugikliais ir apsauginėmis 

blokuotėmis ar be jų.

 Blokuočių ir saugiklių pašalinimui ar 

pakeitimui gaukite leidimą; tokiu atveju 

imkitės priemonių, kad būtų išvengta 

kontakto su pavojingomis dalimis.

3. Visada naudokite ir prižiūrėkite apsaugines blokuotes ir 

saugiklius (ABS).
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 Savo darbo vietą išvalykite ir 

sutvarkykite, kai reikia ir darbo dienos 

pabaigoje.

 Visas medžiagas laikykite joms skirtoje 

vietoje ir suklasifikuokite jas, kad būtų 

lengvai pasiekiamos;

 Sutvarkykite ir padėkite į tam skirtą 

vietą savo įrankius ir įrangą;

 Naudokite ženklinimą ir nuorodas, kad 

daiktai būtų sudėti į jiems skirtas 

vietas.

 Šiukšles / atliekas sudėkite į 

atitinkamus konteinerius;

 Praėjimo takuose ir ant laiptų neturi 

būti jokių pašalinių daiktų.

4. Jūsų darbo vieta visada turi būti švari ir sutvarkyta;
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 Visada laikykitės kelių eismo taisyklių 

ir reglamentų, įskaitant mobiliojo 

telefono naudojimą;

 Visada užsisekite saugos diržą 

visuose automobiliuose (įmonės, 

asmeniniame, šakiniame krautuve ir 

pan.);

 Prieš pradedant vairuoti, patikrinkite, 

ar visi esantys transporto priemonėje 

yra tinkamai užsisegę saugos diržus; 

 Vairuojant nesinaudokite mobiliuoju 

telefonu;

 Skambinti iš savo automobilio galite tik 

naudodami „laisvų rankų“ įrangą; 

 Laikykitės greičio apribojimų ir 

įspėjamųjų ženklų tiek įmonės 

teritorijoje, tiek viešuosiuose keliuose.

5. Visada užsisekite saugos diržą, neviršykite greičio ir, kalbėdami 

telefonu, naudokitės „laisvų rankų“ įranga
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 Supraskite pavojų ir neikite į 

kompromisą;

 Žinokite, kur ir kada reikalingi leidimai 

dirbti;

 Leidimą dirbti išduoda tik įgalioti 

darbuotojai;

 Draudžiama pradėti darbą, kol 

leidimas nepatvirtintas ir neišduotas;

 Atsakingi darbuotojai turi prižiūrėti, 

kaip laikomasi nustatytų leidimo dirbti 

taisyklių darbo metu ir baigus darbą;

 Leidimo dirbti sistema taikoma Wavin

darbuotojams, rangovams ir tiekėjams;

 Suveikus avarinei ar gaisrinei 

signalizacijai, visi galiojantys darbo 

leidimai yra peržiūrimi.

6. Ten, kur reikalaujama, visada naudokite leidimus dirbti;

Nėra leidimo 
Neleidžiama dirbti
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 Pjovimo įrankius naudokite tik po to, kai 

būsite apmokyti ir instruktuoti;

 Atliekant įprastas užduotis, turi būti 

naudojami pjovimo įrankiai, esantys 

patvirtintame pjovimo įrankių sąraše;

 Darbo vietoje turi būti naudojami tik įrankiai, 

esantys patvirtintame pjovimo įrankių sąraše;

 Jeigu neįprastos užduoties atlikimui 

reikalingas kitoks įrankis, apie tai praneškite 

savo vadovui, kuris kartu su jumis atliks 

skubų rizikos vertinimą ir nustatys 

tinkamiausią įrankį bei reikalingas AAP;

 Naudoti nepatvirtintus pjovimo įrankius ir 

naudoti patvirtintus, bet perdarytus ar 

pažeistus pjovimo įrankius, dėl ko jų 

negalima saugiai naudoti, yra draudžiama ir 

už tai gresia drausminės nuobaudos. 

7. Naudokite tik leidžiamus naudoti pjovimo įrankius;

Tinkamas pjovimo įrankis užduočiai atlikti?
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 Visi avariniai išėjimai, avariniai laiptai / 

kopėčios turi būti lengvai prieinami / 

pasiekiami;

 Kiekvienas įmonės darbuotojas 

atsakingas už tai, kad avariniai išėjimai 

ar įranga nebūtų užblokuoti;

 Jeigu taip atsitiko, pašalinkite kliūtį ir 

praneškite apie tai "Saugos ataskaitos 

sistemoje".

8. Avariniuose išėjimuose negali būti pašalinių daiktų
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 Visada įsitikinkite, kad jūs ir jūsų 

komanda yra apmokyti dirbti su 

naudojama įranga;

 Kai reikia, visada naudokite nustatytas 

papildomas saugos priemones;

 Visada vykdykite standartinės darbo 

aprašymo procedūros reikalavimus;

 Jeigu jūs nesate apmokytas ar 

patekote į naują, netikėtą ar nežinomą 

situaciją, sustabdykite įrangą ir 

paprašykite vadovo pagalbos;

 Niekada nenaudokite motorizuotos 

įrangos, su kuria formaliai nesate 

apmokyti dirbti;

9. Naudokite tik tą įrangą, su kuria esate apmokyti dirbti
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 Visada dėvėkite paskirtas asmens 

apsaugos priemones – be jokių išimčių!

 Įsitikinkite, kad lankytojai įmonėje dėvi 

atitinkamas asmens apsaugos

priemones;

 Jeigu pastebite, kad kažkas nenaudoja 

asmens apsaugos priemonių, 

parodykite jam / jai, kaip jomis

naudotis;

 Visada įsitikinkite, kad žinote asmens 

apsaugos priemonių naudojimo 

reikalavimus konkretaus darbo

atlikimui;

 Prižiūrėkite savo asmens apsaugos 

priemones ir, kai reikia, kreipkitės dėl

naujų.

10. Visada dėvėkite paskirtas asmens apsaugos priemones (AAP) 13



Dirbk saugiai – būk saugus!


