Galite susisiekti su „Arbejdstilsynet“
(Danijos darbo aplinkos inspekcija), jei jūsų
darbdavys pažeidžia darbo sąlygų taisykles.
„Arbejdstilsynet“ yra institucija, kuri atlieka darbo sąlygų priežiūrą
statybos aikštelėse Danijoje.
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Kreipkitės pagalbos
į „Arbejdstilsynet“

Nežaiskite
azartinių
žaidimų

Galite kreiptis į „Arbejdstilsynet“, jei manote, kad jūsų darbdavys
pažeidžia darbo sąlygų taisykles. Turite teisę išlaikyti anonimiškumą.
Tai reiškia, kad jūsų darbdavys ir jūsų kolegos nesužinos, kad jūs
kreipėtės į mus.
Į „Arbejdstilsynet“ galite kreiptis telefonu 70 12 12 88, siųsti laišką el.
paštu at@at.dk arba užpildyti skaitmeninę skundo formą svetainėje
www.at.dk/klage.

Arbejdstilsynet
Postboks 1228 · 0900 København C
Tlf. 70 12 12 88 · at@at.dk
www.arbejdstilsynet.dk

su savo sauga
statybos aikštelėje

Jūsų darbdavio
atsakomybė
Jūsų darbdaviui tenka atsakomybė, kad statybos aikštelėje jūs galėtumėte
dirbti atsakingai. Be kitų dalykų, jūsų darbdavys turi pasirūpinti, kad

Nežaiskite azartinių žaidimų
su savo sauga statybos aikštelėje

Nelaimingi kritimo atsitikimai

 ašinos, pastoliai ir kitos techninės pagalbinės priemonės būtų naudojamos
M
atsakingai.

– Aukštumoje dirbkite tik tada, kai būsite apsaugotas
nuo kritimo.
– Lipant lipynėmis ir einant laiptais nieko neneškite
abiem rankomis.
– Dirbdamas statybos aikštelėje žiūrėkite tvarkos.

J ūs dėvėtumėte šalmą, apsauginius batus ir kitas asmenines apsaugos
priemones, kai be jų dirbti nesaugu.

Nelaimingi atsitikimai, kai krenta ar
nuslysta daiktai

 tatybos aikštelė būtų įrengta taip, jog nekiltų pavojus nukristi ir susidurti, taip
S
pat nuslysti toje pačioje plokštumoje.

J ūs naudotumėte tinkamas technines pagalbines priemones, kai tenka pakelti
ir gabenti sunkias medžiagas.
J ūs būtumėte apmokytas ir instruktuotas, kad žinotumėte, kaip galite dirbti be
pavojaus.
 ūtų vykdoma efektyvi priežiūra, jog jūs ir kolegos dirbate atsakingai ir laikotės
B
gautų instrukcijų.

Jūsų pareigos statybos aikštelėje
Jums, kaip darbuotojui, statybos aikštelėje tenka pareiga prisidėti prie
to, kad darbo sąlygos būtų visiškai saugios. Reikia pasakyti, kad:
 rivalote pranešti savo darbdaviui arba darbo sąlygų atstovui, jei statybos
p
aikštelėje atsiranda problemų, kurių jūs pats su kolegomis negalite išspręsti;
privalote naudoti jums duotas asmenines apsaugos priemones;
 rivalote naudoti mašinas, pastolius ir kitas technines pagalbines
p
priemones pagal jų naudojimo instrukcijas; jums neleidžiama. pvz.,
nuimti apsauginių įtaisų nuo mašinų;
privalote laikytis instrukcijų, kurios jums duotos jūsų darbdavio.

– Stebėkite medžiagas, kurios gali nuvirsti, pavyzdžiui, nuo
mašinų ar vėjo poveikio.
– Pasirūpinkite, kad jūsų medžiagos ir įrankiai nenukristų,
pvz., nuo pastolių arba keltuvų, ir nekliudytų esančių
apačioje.

Nelaimingi atsitikimai su įrankiais
– Būkite atsargūs naudodami pjaunančius ir duriančius
įrankius, pvz., diskinius pjūklus, kampinius šlifuoklius
ir peilius.
– Laikykitės kiekvieno įrankio, su kuriuo dirbate,
naudojimo instrukcijų.

Nelaimingi atsitikimai keliant ir nešant
– Visada naudokite tinkamas pagalbines technines
priemones, kai reikia kelti ir gabenti medžiagas ir mašinas.
– Venkite kelti nepatogiai ir nelygaus pagrindo, kai reikia
tvarkyti lengvus krovinius.
– Nekelkite krovinių, kai nežinote jų svorio arba
svorio centro.

Nelaimingi atsitikimai vidiniuose
važiavimo keliuose
– Žiūrėkite savęs ir savo kolegų, kai naudojate
sunkvežimius, kranus ir kitas transporto priemones.
– Pasirūpinkite tinkamu medžiagų tvirtinimu.

