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NCC tvarkos ir saugos taisyklės 

 

 
Tvarkos ir saugos taisyklės taikomos NCC gamybos vietose 
Švedijoje ir gali būti papildytos konkrečios darbo vietos 
taisyklėmis. Darbo vadovai reiškia NCC darbo vadovus. 
 
 
ĮVADAS  

Prieš pradėdamas darbą NCC darbo vietoje, kiekvienas privalo atlikti bent vieną žodinį 
saugumo įvadą, kuris apima darbo vietos tvarkos ir saugos taisykles bei esamą riziką. 
Būtinas patvirtinimas. 
 
ĮGŪDŽIAI 

Profesinės grupės, kurių darbui atlikti reikia papildomo leidimo, pvz., kranų ir mašinų 
operatoriai, privalo patvirtinti leidimą pateikdami mašinos operatoriaus pažymėjimą darbo 
vadovui / BAS-U. Daug užduočių, pvz., karštasis apdirbimas ir grandininių pjūklų 
naudojimas, reikalauja specialaus paruošimo, kurį būtina patvirtinti pateikiant patvirtintą 
raštišką pažymą. 
 
BENDRADARBIAVIMAS SAUGESNEI DARBOVIETEI UŽTIKRINTI 

Darbdavys ir darbuotojas privalo bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta saugi darbo aplinka. 
Visi privalo laikytis dabartinių taisyklių ir naudoti bei prižiūrėti jiems priskirtas saugos 
priemones. 
Siekdami sukurti saugesnę darbo vietą, NCC dirba pagal koncepciją „Time Out“, pagal kurią 
laikoma, kad savaime suprantama darbo dalis – kiekvienas turi atitinkamai reaguoti ir 
elgtis, jei kyla grėsmė ar patenkama į pavojingas situacijas¬. 
 
KASDIENIS SAUGOS PASITARIMAS 

Prieš darbo pradžią, visi turi dalyvauti kasdieniame saugos pasitarime. Jo tikslas – 
akcentuoti ir teisingai įvertinti saugos aspektus trumpai apžvelgiant aktualias dienos 
užduotis, aktualias rizikas ir saugaus darbo principus. 
 
INVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

Privalu visuomet nešioti apsauginį šalmą su 3/4 taškuose prisegamu smakro dirželiu, 
atitinkantį EN 397 standartą, ir apsauginę avalynę nepraduriamu padu ir batų priekio 
apsauga.  
Visada turi būti naudojama akių apsauga – apsauginiai akiniai arba antveidžiai laikantis 
EN166 standarto. 
Klausos apsaugą ir pirštines privalu visada turėti su savimi ir, kai reikia, naudoti. 
Turi būti dėvimi signalinės spalvos viršutinės ir apatinės kūno dalies drabužiai pagal EN 
ISO 20471 standartą (3 klasė), išskyrus vykdant pastatų ir namų statybos ir priežiūros 
darbus bei atliekant akmenų ir asfalto gamybą, kai reikalavimas yra vilkėti tik viršutinės 
kūno dalies signalinės spalvos drabužius (2 klasė). 
Signalinės spalvos liemenė, kuri neskirta darbui, naudojama tik lankytojų. 
Darbo vietoje gali galioti griežtesnės taisyklės, pvz., Eismo valdybos taisyklės. 
Dirbant aplinkoje, kur patiriamas dulkių, dujų arba dūmų poveikis, būtina naudoti 
tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Dirbant aplinkoje, kur patiriamas silikatinių 
medžiagų poveikis, būtina naudoti bent puskaukę su P3 filtru, jei ribinė vertė gali būti 
viršyta. 
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Jei egzistuoja kritimo rizika, turi būti visų pirma naudojama stacionari apsauga nuo kritimo 
(stelažai, turėklai, keltuvas, darbo platforma, apsauginis tinklas). Asmeninė apsauginė 
įranga nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojama tik kai negalima naudoti stacionarios 
saugos nuo kritimo įrangos. Dirbant su strėliniu keltuvu, reikia naudoti asmeninę apsaugos 
nuo kritimo įrangą. Išimtis leidžiama tik tuo atveju, jei darbai atliekami šalia vandens ir  
rizikos vertinimas rodo, kad skendimo rizika yra didesnė nei iškritimas iš krepšio. 

Jei esama skendimo rizikos ir nesama techninės apsaugos, privalu dėvėti gelbėjimosi 
liemenę. 
Jei būtina, turi būti naudojamos kitos individualios apsaugos priemonės. 
NCC darbuotojai privalo dėvėti pagal vidaus tvarkos taisykles išduotą darbo aprangą ir 
avalynę. 
Lankytojams taikomas taisykles žr. skyriuje „Lankytojai“. 
 
ID06 

Darbo vietoje kiekvienas privalo turėti įmonės identifikacinį numerį (ID06) ir prireikus 
pateikti galiojantį asmens dokumentą. 
 
LANKOMUMO REGISTRACIJA 

Remiantis įstatymu, visi dirbantieji privalo elektroniniu būdu registruoti savo buvimą 
statybų vietoje. Vadinasi, kiekvienas darbuotojas pats atsako už savo registraciją, t. y. jis 
privalo registruotis iš karto atvykęs į darbo vietą ir prieš ją palikdamas. Registracijai 
naudojama nurodyta techninė įranga. Jei registracija dėl kokių nors priežasčių nepavyksta, 
turi būti susisiekta su darbų vadovybe. 
 
TVARKINGUMAS  

Darbo vieta turi būti tvarkinga ir prižiūrėta. Tai padeda išvengti daugelio nelaimingų 
atsitikimų ir padidina darbo našumą. 
Darbo dienos metu visi privalo prižiūrėti savo darbo vietos tvarką.  Medžiagos turi būti 
saugomos nurodytoje vietoje ir neblokuoti transporto kelių. Medžiagos turi būti laikomos 
stabiliai, jei būtina, – pritvirtinamos. 
Tvarka aplink darbo vietą būtina, kad nebūtų sukelta grėsmė tretiesiems asmenims. Privalu 
laikytis reikalavimų ir taisyklių, susijusių su konteinerių, medžiagų, mašinų ir t. t. 
išdėstymu.  
Dirbant su silikatinėmis dulkėmis, turi būti atliekamas valymas, kad būtų išvengta dulkių 
sklaidos. Tai turėtų būti atliekama drėgnai plaunant arba naudojant dulkių siurblį su HEPA 
filtru (13 klasė). Suslėgtas oras kaip valymo būdas negali būti naudojamas. 
 
SAUGOS PRIEMONĖS 

Prieš pradedant darbus visuomet turi būti patikrinta saugos įranga, kad būtų įsitikinta 
nepriekaištinga jos būkle ir funkcijomis. Galimi trūkumai turi būti nedelsiant pašalinami, 
apie juos turi būti informuota darbų vadovybė. 
Remontuojant mašiną, konvejerį arba panašius įrenginius, visada turi būti naudojamas 
apsauginis jungiklis. Netaisykite, kai įrenginys veikia. 
Tam tikriems darbams gali reikėti laikinai atskirti darbo zoną, kad nebūtų sukelta grėsmė 
kitiems asmenims. 
Atkreipkite dėmesį! Jei saugos priemonę būtina laikinai pašalinti, kad būtų atliktas darbas, 
darbų vadovybė turi duoti leidimą. Prieš paliekant darbo vietą, saugos priemonę privaloma 
grąžinti į ankstesnę padėtį. 



 

 

 

 

  3 (9) 
 

Jei iš karto sugrąžinti neįmanoma, darbo zona turi būti atskirta ir apie tai nedelsiant 
informuota darbų vadovybė. 
Dėl šios taisyklės nevykdymo ar nepakankamo vykdymo, remiantis Darbo aplinkos 
įstatymu, gali būti skirta bauda. 
 
SAUGUS ATSTUMAS 

Siekiant išvengti incidentų, susijusių su veikiančiomis mašinomis, svarbu laikytis saugaus 
atstumo. Naudojant ekskavatorius, aplink juos turi būti paliktas 25 m saugos atstumas; ten 
gali būti tik kasimo darbų rangovo darbuotojai. Norint dirbti arčiau, reikalingas darbo 
planas. 
  
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Jei darbo vietoje naudojamos ar laikomos degios medžiagos, visuomet apie tai būtina 
informuoti darbų vadovybę. Turi būti pasirūpinta, kad nebūtų užtverti evakavimo 
maršrutai, gesintuvai turi būti pasiekiami, o degios medžiagos – saugiai laikomos. Kai dujų 
balionai nenaudojami, jie turi būti saugomi atskiroje, tam skirtoje vietoje ir turi būti 
pažymėti perspėjamosiomis lentelėmis. 
Draudžiama naudotis halogeniniais prožektoriais. 
 
KARŠTIEJI DARBAI 

Laikoma, kad pagrindiniai karštieji darbai yra suvirinimas, pjovimas, darbas su pjovimo ir 
šlifavimo diskais, litavimas ar darbas su atvira liepsna. 
Negalima pradėti jokių karštųjų darbų, kol atsakingasis NCC darbuotojas neatliko patikros 
ir nedavė leidimo. Įranga turi atitikti Darbo aplinkos valdybos reikalavimus, o darbai turi 
vykdomi laikantis Priešgaisrinės saugos asociacijos taisyklių. Turi būti laikomasi ir 
draudimo bendrovės reikalavimų, susijusių su profilaktinėmis priemonėmis. 
 
TECHNINĖ APŽIŪRA IR LEIDIMAI 

Remiantis įstatyme nurodytais laiko intervalais turi būti atliekama kasimo mašinų, 
keliamųjų kranų, hermetizuotų įrenginių, liftų ir panašios įrangos apžiūra. 
Jei įranga neturi galiojančio atliktos apžiūros pažymėjimo, jos naudoti negalima. Prieš 
pradedant darbus, atliktos apžiūros pažymėjimas turi būti pateiktas darbų vadovybei / BAS-
U. 
Naudojantis tam tikromis mašinomis ir įranga (pvz., sulankstomais ir sustumiamais 
keltuvais, keliamaisiais kranais ir krovininiais automobiliais) ir darbams uždarose patalpose 
turi būti gautas rašytinis darbdavio / nuomininko leidimas. 
 
SAUGUS KROVINIŲ KĖLIMAS 

Draudžiama būti po pakeltu kroviniu. Zona, kurioje keliama, turi būti atitverta. Kiekvienas, 
tvirtinantis krovinį, turi būti baigęs mokymų kursą „Saugus krovinių kėlimas“. 
 
KOPĖČIOS IR LAIPTELIAI 

Negalima naudoti atremiamų kopėčių. Išimtiniais atvejais po paruošiamųjų darbų iš darbų 
vadovybės turi būti gautas kopėčių naudojimo leidimas. Naudojant kitas kopėčias, darbo 
laiptelius ir darbo platformas turi būti laikomasi „Saugios darbo aplinkos“ skyriaus gairių. 
 
DARBAS SU MAŠINOMIS 

Kiekvienas besinaudojantis įrenginiais turi gerai išmanyti jų funkcijas. Privalu nuolat 
tikrinti įrenginių fiksavimo ir apsaugos įrangą. Jei kyla abejonių dėl kurio nors prietaiso 
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naudojimo, turi būti konsultuojamasi su darbų vadovybe, kad būtų atlikta apžiūra arba 
kreiptąsi į tiekėją. 
 
TRIUKŠMĄ / VIBRACIJĄ KELIANTYS DARBAI 

Kiekvienas turi stengtis mažinti triukšmą ir žalą sukeliančią vibraciją. Tai daroma naudojant 
tokią įrangą ir įrenginius, kurie kelia kiek galima mažesnį triukšmą / vibraciją, ir imantis 
apsaugos priemonių, ypač triukšmingu darbo laiku, arba atliekant su vibracija susijusius 
darbus užtikrinant darbuotojų rotaciją. 
Be darbų vadovybės leidimo negalima naudoti muziką grojančių įrenginių. Klausytis 
muzikos per apsaugines ar atskiras ausines draudžiama. Radijo ryšiu naudotis leidžiama. 
 
ELEKTROS SAUGA 

Darbus, kurie susiję su elektros sistemomis ir 
įrenginiais, gali atlikti tik darbuotojai, turintys 
elektrotechniko kvalifikaciją. 
Kadangi kabelius lengva pažeisti, jie turi būti pakabinti. Jokiu būdu negalima naudotis 
pažeistais elektros kabeliais. Jei konstatuojamas elektros kabelio pažeidimas, turi būti 
nedelsiant nutrauktas naudojimasis kabeliu ir apie tai informuota darbų vadovybė. 
 
SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS SUSIJUSI PROFESINĖ RIZIKA 

Turi būti sudarytas darbo vietoje naudojamų pavojingų medžiagų sąrašas. Jame turi būti 
pateikiama informacija apie atitinkamos medžiagos naudojimą / laikymą ir su jos 
naudojimu susijusios rizikos vertinimas.  
Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai darbo vadovybei turi pateikti pavojingų 
medžiagų, kurias jie naudoja darbo vietoje, saugos duomenų lapus. 
Kiekvienas, dirbantis su pavojingomis medžiagomis, turi gauti informaciją apie riziką ir 
būtinas apsaugos priemones. 

Kad būtų galima dirbti su nustatytomis medžiagomis, pvz., asbestu, kietuoju plastiku, silicio 
dioksidu, švinu, būtina sveikatos patikra, tinkamumo darbui pažyma ir, remiantis įstatymu, 
atitinkamas išsilavinimas. 
 
APSAUGA NUO DULKIŲ MAŠINOSE IR OPERATORIAUS KABINOSE 

Durys ir langai kabinoje turi būti uždaryti. Kabinos turi būti tvarkomos rizikos vertinime 
nustatytu dažnumu, mažiausiai kartą per savaitę. Valymas turi būti atliekamas naudojant 
dulkių siurblį ir (arba) šlapiai valant.  
Kabinos ventiliacija turi būti tikrinama kasdien. Sutrikus veikimui, būtina nedelsiant 
susisiekti su darbų vadovybe. Ventiliacijos filtrus reikia reguliariai tikrinti ir keisti. Dirbant 
su silikatinėmis medžiagomis, kabinoje turi būti įrengtas specialus oro tiekimo įrenginys ir 
temperatūros reguliavimo įranga. Kabinos oro imtuve turi būti įrengtas smulkių dalelių 
filtras (pagal SS-EN-779) ir priešfiltris. 
 
SPROGDINIMAS 

Turi būti laikomasi sprogdinimo darbų saugos taisyklių. Pastebėjus nesprogusių 
sprogmenų, privaloma nedelsiant nutraukti darbą ir iškviesti darbų vadovybę bei 
sprogmenų ekspertus. 
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JEI DIRBATE VIENAS 

Vakare arba naktį jokie techninio aptarnavimo darbai negali būti atliekami dirbant 
savarankiškai, išskyrus atvejus, kai darbų vadovybė suteikia specialų leidimą su specialiomis 
taisyklėmis ir instrukcijomis. Tas pats pasakytina ir apie kitus darbus, kai yra didelė traumų 
rizika ir darbuotojas negali gauti pagalbos kritinės padėties atveju. Šiame skyriuje aprašytas 
darbas turėtų būti įtrauktas į darbo vietos rizikos vertinimą. 
 
ALKOHOLIS IR NARKOTIKAI 

NCC darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį ir narkotikus (žr. pridėtas Taisykles dėl 
alkoholio ir narkotikų). Darbo vietoje negali būti apsvaigusių ar dėl kitos priežasties darbui 
netinkamų asmenų. Visi esantieji darbo vietoje turi būti pasirengę atlikti alkoholio ir 
narkotikų testą. Gali būti vykdomi atsitiktiniai alkoholio ir narkotikų testai.  
 
MOBILIEJI TELEFONAI 

Mobiliųjų telefonų naudojimas darbo vietoje gali sukelti grėsmę. Mobilusis telefonas turi 
būti naudojamas saugiai, t.y. pasitraukus į pakraštį ar užėmus saugią poziciją. 
Mašinų ir keliamųjų kranų vairuotojai darbų vykdymo metu negali naudotis mobiliuoju 
telefonu. Privačiai telefonu kalbėtis galima per darbo pertraukas. 
 
NELAIMINGI ATSITIKIMAI / INCIDENTAI / PASTEBĖJIMAI 

Apie nelaimingus atsitikimus ir incidentus turi būti nedelsiant pranešta darbų vadovybei. 
Registracija turi būti atliekama per NCC darbo aplinkos pranešimų teikimo sistemą 
„Synergi“. Išorės darbuotojai taip pat skatinami atsisiųsti „Synergi“ programą. 

Dėmesio! Pastebėjimai ir supratimas apie nelaimingus atsitikimus yra itin svarbu norint 
užtikrinti sveikatą ir saugą. 
 
PIRMOJI PAGALBA 

Darbo vietoje turi būti darbuotojas, apmokytas teikti pirmąją pagalbą, turi būti nurodytas 
tokio darbuotojo vardas. Lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti tvarstomosios medžiagos ir 
akių dušų, jie turi būti nuolat tikrinami ir pildomi. 
 
ĮŽEIDŽIANTIS ELGESYS 

Neleistinas jokio pobūdžio įžeidžiantis elgesys (pvz., patyčios) ar persekiojimas. Apie tokius 
atvejus turi būti nedelsiant pranešta darbų vadovybei. 
 
KITOS TVARKOS TAISYKLĖS 

Rūkyti patalpose, įskaitant transporto priemonių ir mašinų kabinas, draudžiama. Rūkyti už 
patalpų ribų galima tik tam skirtose vietose. Naminių gyvūnų darbo vietoje negali būti. 
Nepilnamečių darbo vietoje negali būti. Išimtis taikoma mokiniams, atliekantiems praktiką 
pagal statybų programą arba jos ekvivalentą. 
 
LANKYTOJAI 

Lankytojai turi prisistatyti darbų vadovybei, kuri juos duotų nurodymų ir lydėtų.  
Lankytojai yra išoriniai lankytojai ir NCC darbuotojai, kurie yra prižiūrimi statybvietėje. 
Lankytojai turi dėvėti bent šalmą su smakro dirželiu, akių apsaugas ir signalinės spalvos 
liemenę, su savimi turėti ir, esant būtinybei, naudoti klausos apsaugas. Jei lankosi 
moksleiviai lavinimosi tikslais, galioja specialios procedūros. 
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DĖMESIO! 

ASMENYS, NESILAIKANTYS NCC TVARKOS IRSAUGOS TAISYKLIŲ, GALI BŪTI IŠVARYTI IŠ 

DARBO VIETOS! 

SILICIO DIOKSIDAS 

Siekiant sumažinti poveikį, turi būti imamasi silicio dioksidą neutralizuojančių priemonių. 
Dokumentais pagrindžiamas rizikos vertinimas. Kad dulkių poveikis būtų sumažintas, 
dulkės visų pirma turėtų būti neutralizuojamos jų šaltinyje, o prireikus papildomai 
purškiamos vandeniu ar naudojamos kitos priemonės.  
 
PAPILDOMA INFORMACIJA SUBRANGOVAMS IR RANGOVAMS 

Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai turi pasirūpinti, kad jų darbuotojai ir galimi 
subrangovai susipažintų su šiomis taisyklėmis ir jų laikytųsi. 
Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai turi pateikti rizikos vertinimą ir, jei numatyta 
vykdyti su rizika susijusius ar naujo pobūdžio darbus, darbų vadovybei laiku pateikti darbų 
planą. 
Kiekvienas rangovas savo darbuotojams turi išduoti apsaugos priemones, kurias reikia 
naudoti darbo vietoje ir kurios būtinos, kad darbas būtų vykdomas saugiai. 
Darbus ne nustatyto darbo laiku galima vykdyti tik tai suderinus su darbo vadovybe. 
 
SANKCIJOS 

Jei nesilaikoma šių tvarkos ir saugos taisyklių ar darbo vietoje galiojančių specifinių 
taisyklių, remiantis procedūra Sankcijos dėl tvarkos ir saugos taisyklių pažeidimų, taikomos 
sankcijos. Pažeidus taisykles, NCC turi teisę pašalinti pažeidėją iš darbo vietos. NCC turi 
teisę iš subrangovų pareikalauti 10 000 kronų dydžio baudos už kiekvieną pažeidimo atvejį.  
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Mokymai X Galioja iki 

Taikoma tiems, kurie darbo vietoje vairuos transporto 
priemonę arba valdys darbo mašiną 

Vairuotojo pažymėjimo kategorija. Būtina 
nurodyti kompetenciją. 

  

Profesionaliojo vairuotojo licencija   

Darbo keliuose lygis 1, 2 (reikalavimai 
statybų transporto priemonei su 
vairuotoju), 3a (už ženklus atsakingas 
darbuotojas) ir 3b (priežiūra ir eismo 
valdymas). Būtina nurodyti lygmenį. 

  

ADR pagrindai (transporto priemonėms iki 
1 000 rizikos taškų) 

  

ADR – pavojingų krovinio vežimo 

vairuotojo kursai 

  

Ekologiškas vairavimas   

  Sunkvežimių kursai, sunkvežimio tipas:   

  Aplinkos kursai   

  Konsultavimas ir apsauga   

 

Patvirtinimas dėl susipažinimo su NCC tvarkos ir saugos taisyklėmis 

Baigiau šiuos mokymus: 
 

 

 

AŠ DIRBU ĮMONĖJE: NCC SUBRANGOVAS: ĮMONĖS SUBRANGOVAS 

      
ĮMONĖS ADRESAS: PAŠTO KODAS: MIESTAS / VIETA: 

VARDAS: PAVARDĖ: 

PROFESIJA:  

GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS: PAŠTO KODAS: MIESTAS / VIETA: 

NAMŲ TELEFONAS: DARBO TELEFONAS: MOB. TELEFONAS: 

KONTAKTINIS ASMUO NELAIMĖS ATVEJU (UE nurodo tiesioginį 
vairuotoją): 

DARBO TELEFONAS: MOB. TELEFONAS: 

Mokymai X Galioja iki 

Safe Construction Training   

Darbas ant pastolių: bendrieji 
mokymai 2–9 m 
- specialusis mokymas 
- apsauga nuo atmosferos poveikio  
- pažymėjimas apie įgūdžius  

  

Karštieji darbai   

Saugus krovinių kėlimas   

Darbo platformos (keltuvai su krepšiu, 
sulankstomi ir sustumiami keltuvai) 

  

Asmeninės apsaugos priemonės (visiems 
NCC darbuotojams privalomos, kitiems 
rekomenduojamos) 

  

Pirmoji pagalba, įskaitant gaivinimo 
pagalbą 

  

Darbas su reaktyviosiomis dervomis (ne 
senesnis nei 5 metų pažymėjimas) 

  

Asbestas (specialusis mokymas)   

Darbų su motoriniu pjūklu pažyma 

(A, B, C, D, E lygmenys) arba darbo 

su krūmapjove pažyma (RA / RB). 

Būtina nurodyti lygmenį. 

  

Variklio gaubtas (visiems NCC 

darbuotojams privalomos, kitiems 

rekomenduojamos) 
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Suprantu, kad šie duomenys gali būti įtraukti į NCC duomenų bazę. Patvirtinu ir 

sutinku, kad NCC įtrauktų šią informaciją į duomenų bazę ir patvirtinu, kad šie 

duomenys yra teisingi. Perskaičiau ir supratau dabartines darbo vietos tvarkos ir 

saugos taisykles ir supratau sankcijas šių taisyklių nesilaikant. 

 

Parašas: Data: 

 

ID: Jei reikia, galiu pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą arba vairuotojo 
pažymėjimą). 

 Taip 
 

ID06: turiu su savimi ID06.  Taip 
 

 

Saugos duomenų lapai: naudoju privalomai žymimus cheminius 
produktus. Jei atsakymas „Taip“, pateikite saugos duomenų lapą NCC 
darbų vadovybei. 

 

 Taip 
 

 Ne 

 

Medicininė informacija arba ligos, apie kurias norėčiau pranešti NCC darbo 
vadovams: 

  



 

PRIEDAS – Tvarkos ir apsaugos taisyklių kontrolės klausimai    

 

Apibraukite teisingo atsakymo parinktį!   

1. Kas privalo laikytis tvarkos ir saugos taisyklių darbo vietoje?   
A. Tik lankytojai   
B. Tik darbo vietoje dirbantys žmonės  
C. Visi, esantys darbo vietoje   
 

2. Kokias apsaugos priemones visada būtina turėti?   
A.   Šalmą, apsauginius batus ir įspėjamuosius drabužius   
B.   Įspėjamuosius drabužius, apsauginius akinius, šalmą su smakro dirželiu, apsauginius batus   
C.   Reikalavimo nėra   
 

3. Kokios bus pasekmės, jei subrangovas ar darbuotojas nesilaikys taisyklių?  
A.   Nieko nebus   
B.   Jus gali atleisti iš darbovietės, o jūsų įmonei gali tekti sumokėti 10 000 kronų 
C.   Pranešite Švedijos darbo aplinkos tarnybai   
 

4. Ką daryti susidūrus su pavojinga situacija?   
A.   Nustoti dirbti ir padaryti pertrauką  
B.   Pasišalinti iš darbo vietos   
C.   Nieko   
 

5. Kaip sužinoti apie darbo dienos metu kylančius pavojus?   
A.   Nėra galimybių sužinoti   
B.   Prieš pradedant dirbti, reikia atlikti kasdienę saugos apžvalgą   
C.   Nežinau   
 

6. Kokias su kopėčiomis ir pastoliais susijusias taisykles taiko NCC?   
A.   Negalima naudoti atremiamų kopėčių. Norint gauti išimtį, reikalingas leidimas dėl kopėčių  
B.   Kiekviena įmonė sprendžia pati   
C.   Taisyklių nėra   
 

7. Kam pranešti įvykus incidentui ar nelaimingam atsitikimui?   
A.   Apie incidentus ar nelaimingus atsitikimus turi būti nedelsiant pranešta darbų 
vadovybei ir registruojama „Synergi“ sistemoje  
B.   Reikalavimų nėra   
C.   Saugos atstovui   
 

8. Ko reikia, norint būti darbo vietoje ne įprastu darbo laiku?   
A.   Reikalavimų nėra   
B.   Pranešti savo vadovui   
C.   Reikia specialaus leidimo iš NCC su specialiomis taisyklėmis ir instrukcijomis   
 

9. Kurie teiginiai apie įžeidžiantį elgesį teisingi?   
A.   Darbo vietoje negali būti grafičių, patyčių, pažeidimų. Apie tokius atvejus turi būti nedelsiant 
pranešta darbų vadovybei.   
B.   Reikalavimų nėra   
C.   Nežinau   
 

10. Kokie reikalavimai taikomi darbui, kai yra kvarcinių dulkių?   
A.   Sprendžia saugos atstovas   
B.   Turi būti imtasi priemonių, kad poveikis būtų kuo mažesnis, visų pirma dulkes surenkant šaltinyje    
C.   Reikalavimų nėra  

 


