
Profesines saugos ir sveikatos 1-ojo priedo santrauka, statybvietės apžvalga. 

  
XXXXX asmens, atsakingo už darbuotojų saugos ir sveikatos patikrinimą, vardas ir pavardė: ___ ___  
Pradinio sveikatos patikrinimo data: ___  
Data (-os) atnaujinti profesinės sveikatos patikrinimą : ___ 
Adresas:______________________________________________________________________ 
 Klientas:______________________________________Telefonas:_____________________________ 
 Konstrukcijos teritorijos vieta: ___   Telefonas: ___ 
Toliau pateiktoje lentelėje yra užpildoma asmens iš XXXXXX , kuris yra paskirtas vykdyti saugos ir sveikatos  statybvietėje  patikrinimą. Forma 

pildoma  prieš pradedant apžiūrą ir atnaujinama, jei statybos vieta vėlesniame etape susiduria su esminiais pavojais saugai ir sveikatai . 
 

Darbo aplinkos tema 

  

(darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 
reikalavimai ir 
sprendimai 
instrukcijoje – DSS 
statybos ir 
techninė priežiūra) 

Patvirtinkite:  

Taip/ne 

Jei ne, prašome 

apibūdinti 

problemą ir 

pranešti  

atsakingam 

žmogui 

Apibūdinkite sprendimą * 

(Jei problemos negalima 
išspręsti susisiekus su vietos 

vadovybę, kreipkitės į NN NN) 

Vardas, pavardė 

atsakingo žmogaus ir 

įrašo data. 

  

Papildoma,  

pvz.:,jei problemą 

galima išspręsti 

efektyviau  su xxxxx 
,sutariant tiesiogiai su 

statybvietės vadovu. 

Klientas padarė 

preliminarius tyrimus, 
pvz.: užtikrino  įrenginių 

instaliacijas, dirvožemio 

tarša, patikrino dalis 
sudarytas is asbesto, 

švino, PCB, chloro 

parafino pastatų  
statyboje ir pan.? 

          

Prieigos prie eismo ir 

transporto kelių  2 

priedas 

          

Tvarkymasis ir 

valymas 3 priedas 
          

Turėklai, dangteliai, 

kliūtys, barjerai4 priedas 
          

Kopėčios ir pastoliai 5 

priedas 
          

Mašinos, įrankiai, 
apsauga ir priežiūra  
 6 priedas 

          

Kasinėjimai ir 

tvirtinimai  7 priedas 
          

Kėlimo įrenginiai ir 

kėlimo pavaros 8 priedas 
          

Apšvietimas 9 priedas           
           10 priedas 

Medžiagos 
          

Triukšmas darbo 

metu11priedas 
          

Asmeninės apsaugos 

priemonės 12 preidas 
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Gerovės priemonės 13 

priedas 
          

Šilumos ir šalčio 

apranga 14 priedas 
          

Ergonomika, priedas 15           

Nenumatytu atveju 

planai dėl nelaimingų 

atsitikimų, 

apsinuodijimų, 

ekologinių avarijų ir 

trauminių įvykių16 

priedas 

          

Kiekvienoje statybvietėje, kurioje darbuotojai iš XXXX vaikšto, dirba ar gyvena, turėtų būti paskirtas atsakingas asmuo, kad būtų užtikrintas 

darbuotojų saugos ir sveikatos patikrinimų atlikimas. Darbo saugos ir sveikatos patikrinimas, kuris turi būti atliekamas prieš pradedant patikrą , turi 

atitikti pirmiau minėtame kontroliniame sąraše nurodytas gaires (1 priedas). Jei profesinės saugos ir sveikatos peržiūroje nustatomi profesiniai 

pavojai, užtikrinama, kad situacija būtų ištaisyta prieš tęsiant darbą. Jei bet kokie vėlesni statybų aikštelės pakeitimai daro įtaką saugai ar sveikatai, 

patikrinimo sąrašas turi būti atnaujintas,  iškylančios problemos turėtų būti išspręstos prieš tęsiant darbą.  

* Anglų ir lenkų statybos puslapių vadovas (atkreipkite dėmesį į tai, kad gali užtrukti iki vienos minutės, kad būtų galima atsisiųsti "Handbook").  
 

17. 2016 m. liepos 
 


