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Darbs mežsaimniecībā – īsā versija
Sistemātiska darba vides uzlabošana

Personīgi aizsardzības līdzekļi

Zviedrijas Likuma par darba aizsardzību mērķis ir
profilakses veicināšana un nelaimes gadījumu novēršana
darba vietā. Darba devēja pienākums ir ņemt vērā visus
apstākļus, kas varētu ietekmēt darba ņēmēju veselību un
drošību. Darba devējs ir atbildīgs par visu uzņēmuma
darbinieku darba vidi.

Strādājot ar motorzāģi, ir jāizmanto sekojošs personīgi
aizsardzības līdzekļi:

Izmaiņas noteikumos par motorzāģu un zāles
pļāvēju izmantošanu

Aizsargķivere,
Ausu ielikņi,
Aizsargbriles,
Brūces asiņošanu
apturši līdzekļi,

Noteikumi, kas attiecas uz motorzāģu un zāles pļāvēju
izmantošanu, ir atrodami normatīvos AFS 2012:1, kas
stājās spēkā 2012.gada 1.decembrī. Vienlaikus tika atcelti
normatīvi AFS 2000:2.

Aizsargjaka vai veste, kas
aprīkota ar atstarotājiem,

Četri svarīgi jaunumi normatīvos AFS 2012:1

Aizsargjaka vai veste, kas
aprīkota ar atstarotājiem,

• Prasība par dokumentētām zināšanām, nokārtojot
teorētisku un praktisku zināšanu pārbaudi. Šī prasība
darba ņēmējam ir jāizpilda līdz 2015.gada 1.janvārim.
• Personai, kas nenokārto teorētisku un praktisku
zināšanu pārbaudi līdz 2015.gada 1.janvārim, tiks
uzlikts naudas sods 10.000 zviedru kronu apmērā.
• Prasība par darba apģērbu, kas aprīkots ar
atstarotājiem. Šāds darba apģērbs ir izturīgs un labi
saredzams gan dienas, gan nakts laikā. Darba devējs
ir atbildīgs par to, lai darba apģērbs atbilstu spēkā
esošām prasībām (atbilstoši standartam SS EN 471.)
• Aizsardzības zābaki /apavi zāģēšanai ar
pastiprinātiem purngaliem.

Gatavība nelaimes gadījumā
Darba vietā vienmēr uz vietas jābūt kompetentam
speciālistam, kas var sniegt pirmo palīdzību, kā arī
izmantot attiecīgu aprīkojumu. Darba devējiem ir jābūt
informētiem par to, kā tiek izsaukta ātrā palīdzība un citi
neatliekamās palīdzības sniedzēji, kā arī par to, kā sniegt
detalizētas nelaimes gadījuma vietas aprakstu ar ceļa
norādēm, reizēm izmantojot arī koordinātes.

Darbs vienatnē
Uz darbu vienatnē mežā attiecas īpašas prasības attiecībā
uz komunikāciju ar ārpasauli. Darba vadītājam vai
kolēģim ir jāzin, kurā vietā darbs tiek veikts. Veicot meža
attīrīšanas darbu pēc vētras, darbu vienatnē veikt ir aizliegts. Šādā gadījumā kolēģiem ir jābūt tiešā kontaktā.

Darbinieku telpas
Darbinieku telpas ir nepieciešamas gan komfortam, gan
saslimšanas riska samazināšanai. Darbiniekiem darba
dienas laikā ir jābūt iespējai izmantot tualeti, nomazgāt
rokas siltā ūdenī, uzsildīt un paēst pusdienas, atrasties
apsildītās telpās, izmantot ģērbtuvi un žāvēt apģērbu.
Darbu telpām ir jāatrodas netālu no darba vietas.

ADI 674, pieejams tikai PDR formātā tīmekļa vietnē
www.av.se.

Darba cimdi,

Aizsardzības zābaki /apavi
zāģēšanai ar pastiprinātiem
purngaliem.

Riski, strādājot ar ķīmiskām vielām, veicot
augu stādīšanu un smidzināšanu
Nonākot kontaktā ar ķīmisku vielu, ir iespējama akūta
saslimšana un saslimšana vēlākā laika periodā.
Lai novērstu saslimšanas risku, noskaidrojiet ar kādu
ķīmisku vielu Jums jāstrādā un izmantojiet attiecīgus
aizsardzības līdzkļus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Zviedrijas Darba vides pārvaldes brošūra ”Drošs darbs
ar apsmidzinātiem stādiem mežā un smidzināšanas
laikā pēc stādīšanas” satur papildu informāciju. Ņemiet
vērā, ka nepilngadīgām personām ir aizliegts strādāt ar
1. un 2.klases pesticīdiem saskaņā ar normatīviem AFS
2012:3. Nepilngadīgām personām ir arī aizliegts strādāt ar
smidzinātiem augiem.

Personas, kas drīkst strādāt ar motorzāģi
Personai, kas ir nokārtojusi teorētisku un praktisku
zināšanu pārbaudi, pierādot zināšanu līmeni, kas
atbilst darba uzdevuma prasībām. Personai ir jābūt
apliecinājumam, kurā ir dokumentētas prasības.

Personas, kas drīkst strādāt ar zāles pļāvēju
Persona, kas strādā ar zāles pļāvēju, ir jāiziet apmācība,
kurā iekļauta zināšanu pārbaude par veicamo darba
uzdevumu.

Esiet uzmanīgi krītošu koku tuvumā
Katru gadu tiek reģistrēti vairāki naves gadījumi, gāžot
kokus.

Zviedrijas Darba vides pārvaldes tīmekļa
vietne
Mūsu tīmekļa vietnē ir atrodami visi jaunākie noteikumi
un normatīvi, kā arī informatīvi bukleti un grāmatas, kas
var noderēt Jūsu darba vides uzlabošanas darbā.

