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Darbas miškų ūkyje – trumpas variantas
Sistematinis darbas darbo aplinkos klausimais

Asmenines darbo saugos priemones

Mūsų darbo aplinkos įstatymas yra priimtas tam, kad
būtų galima apsaugoti žmones nuo traumų darbe.
Būdamas darbdaviu, Jūs turite atsižvelgti į visas sąlygas,
kurios gali daryti įtaką darbuotojų sveikatai bei saugumui. Jūs esate atsakingas už visų, Jums dirbančių
asmenų, darbo aplinką.

Tas, kuris dirba su benzininiu grandininiu pjūklu, privalo
naudoti šias asmenines darbo saugos priemones:

Pasikeitimai naudojant benzininius
grandininius pjūklus ir trimerius
Benzininių grandininių pjūklų ir trimerių naudijomo
taisyklės yra pateiktos naujausiose nuostatuose, AFS
2012:1, kurie įsigaliojo 2012 m. gruodžio mėn 1 d. Tuo
pačiu metu AFS:2000:2 „Benzininių grandininių pjūklų ir
trimerių naudojimas“ neteko galios.

Apsauginį šalmą
Klausos apsaugą
Akių apsaugą
Pirmosios pagalbos
vaistinėlę
Apsauginius marškinius
arba apsauginę liemenę su
signalinėmis spalvomis
Darbo pirštines
Apsaugines kelnes

Keturi dideli pakeitimai nuostatuose AFS 2012:1
• Reikalavimas pateikti dokumentus, įrodančius, kad
yra išlaikyti teorijos ir praktiniai testai. Darbuotojas iki
2015 m. sausio mėn. 1 d privalo išlaikyti testus.
• Tas, kuris nusižengs šioms nuostatoms, nepateikdamas reikalaujamų dokumentų iki 2015 m. sausio 1 d.,
privalės sumokėti 10 000 kronų baudą.
• Reikalavimas nešioti signalinius drabužius. Signaliniai
drabužiai yra tokie saugos drabužiai, kurie gerai yra
matomi tiek dienos metu, tiek tamsoje. Darbdavys
atsako, kad signaliniai drabužiai atitiktų keliamus
reikalavimus. (Signaliniai drabužiai, pagaminti pagal
SS EN 471 standartą, atitinka tokius reikalavimus.)
• Signaliniai auliukiniai batai/signaliniai miškininko
batai su apsauga nuo pjovimo pjūklu.

Būti pasiruošusiam blogiausiam
Turi būti kažkas, kas žino ir gali suteikti pirmąją pagalbą
bei naudotis pirmosios pagalbos priemonėmis. Darbuotojai turi žinoti, kaip reikia skambinti greitajai ir kitai
pagalbai, o kartais koordinačių pagalba aiškiai mokėti
nurodyti kelią į vietą, kurioje įvyko trauma.

Vienam dirbant
Dirbant vienam miške, keliami atskiri reikalavimai
palaikant ryšį su išoriniu pasauliu. Brigadininkas arba
bendradarbiai turi žinoti, kokioje miško vietoje asmuo
dirba. Darbas vėtrų išverstuose miškuose neturi būti
atliekamas vieno asmens, asmuo turi palaikyti tiesioginį
ryšį su kolegomis arba kitu asmeniu.

Personalo patalpos
Personalo patalpos būtinos ir dėl komforto, ir, kad būtų
sumažinta rizika ligoms. Darbuotojai darbo dienos
metu turi turėti galimybę nueiti į tualetą, šiltu vandeniu
nusiprausti rankas, pasišildyti ir valgyti maistą, pasėdėti
apšildytose patalpose, pasikeisti drabužius ir galimybę
išsidžiovinti drabužius. Personalui skirtos patalpos turi
būti labai arti.
ADI 674, yra pateikta tik PDF formatu, kurią galima
parsisiųsti iš www.av.se

Signalinius auliukinius batus/
miškininko batus su apsauga
nuo pjovimo pjūklu

Rizika, susijusi su cheminių medžiagų naudojimu, sodinant ir purškiant sodinukus
Jei Jums pateko cheminės medžiagos, Jūs galite arba iš
karto susižaloti, arba susirgti daug vėliau. Norėdami
išvengti rizikos susirgti ligomis, susijusiomis su darbu,
susiraskite informaciją apie medžiagą ir naudokite apsaugines priemones pagal gamintojo nurodymus. Darbo Aplinkos tarnybos brošiūroje ”Saugus darbas su apipurkštais
miško sodinukais ir purškimo metu, pasodinus“ yra
daugiau informacijos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad
mažamečiams, vadovaujantis AFS 2012:3, negalima dirbti
su 1 ar 2 klasės pesticidais. Jiems, taipogi, neleidžiama
sodinti sodinukų, apipurkštų šiais pesticidais.

Kam leidžiama dirbti su benzininiu grandininiu
pjūklu?
Asmuo turi būti išlaikęs teorijos ir praktikos testą, kuris
rodo, kad jis arba ji turi kompetenciją, kuri atitinka tas darbo funkcijas, kurios turi būti atliktos. Asmuo taip pat turi
pateikti dokumentus, patvirtinančius šiuos reikalavimus.

Kam leidžiama dirbti su trimeriu?
Tas, kuris dirba su trimeriu, privalo baigti apmokymus
tokio tipo atliekamam darbui ir turėti kompetenciją
tokiam darbui.

Gerbk kertantį medį
Kiekvienais metais kertant medžius, mirtinai sužalojami
žmones.

Darbo aplinkos tarnybos interneto puslapis
Mūsų interneto puslapyje yra pateikiamas naujausias
visų taikomų nuostatų variantas, informacinio pobūdžio
brošiūros ir knygos, kurios gali padėti sukurti gerą darbo
aplinką.

