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Sveiki atvykę į „Skanska“ darbovietę!
Siekiame, kad džiaugtumėtės savo darbu ir
jaustumėtės laukiami „Skanska“ darbo vietoje! Kad
galėtumėte gerai atlikti darbą saugioje darbo
aplinkoje, nustatėme „Skanska“ darbo tvarkos ir
saugos taisykles.
Bendrosios darbo tvarkos taisyklės galioja visose „Skanska“ darbų aikštelėse ir gamybos
vietose. Jos papildo galiojančius teisės aktus, bet jų nepakeičia.
Saugos taisyklės ................................................................................................................... 2
Prieš atvykstant į darbovietę ................................................................................................... 2
Kompetencijos ir leidimai ........................................................................................................ 2
Patekimas į darbo vietą ir darbo laiko apskaita ....................................................................... 2
Darbo valandos ....................................................................................................................... 3
Asmeninės apsaugos priemonės ............................................................................................ 3
Darbo saugos taisyklės ........................................................................................................... 3
Pavojai darbe .......................................................................................................................... 4
Mobiliųjų telefonų naudojimas ir garso režimas ...................................................................... 7
Gerovės užtikrinimo taisyklės ............................................................................................. 7
Įvairovė ir tolerancija ............................................................................................................... 7
Elgesys ir tvarka ...................................................................................................................... 7
Alkoholis ir narkotikai............................................................................................................... 8
Rūkymas ................................................................................................................................. 8
Fotografavimas ir socialiniai tinklai .......................................................................................... 8
Nepilnamečiai darbo vietoje .................................................................................................... 8
Naminiai gyvūnai ..................................................................................................................... 8
Specifinės darbo vietoms taikomos taisyklės .......................................................................... 8
Priemonės nesilaikantiems taisyklių ........................................................................................ 9

Pastaba
Kilus klausimams dėl šio dokumento aiškinimo, švedų vyrauja originalus dokumentas.

Created 2020, version 2, published 2021-07-01 (Swedish version 13, published 2021-07-01)

1 (9)

Bendrosios elgesio
ir saugos taisyklės
„Skanska Sweden“
Vidinė informacija

Saugos taisyklės
Šiomis taisyklėmis siekiame užtikrinti darbuotojų saugumą ir sveikatą darbo vietose.
Įvertinę visų darbo etapų pavojus, nustatėme „Skanska“ sveikatos ir saugos reikalavimus,
kurių privaloma laikytis. Nedelsdami reaguokite, jei matote pavojingą elgesį. Jūsų reakcija
ir veiksmai yra labai svarbūs jūsų pačių ir kitų gerovei.
•
•

•

Nutraukite savo ir kitų darbą, jei jis kelia pavojų gyvybei ar sveikatai.
Atidžiai susipažinkite su darbo vietos kritinės padėties procedūromis. APD plane
peržiūrėkite evakuacijos kelius, susitikimo taškus ir gaisrų gesinimo bei pirmosios
pagalbos įrangos vietas.
Praneškite apie visus sužalojimus ir incidentus savo tiesioginiam vadovui ar
saugumo atstovui. Nedelsdami praneškite apie tai „Skanska“ gamybos
administracijai.

Prieš atvykstant į darbovietę
Norėdami dirbti „Skanska“, turite būti baigę Bendruosius statybų pramonės saugos
mokymus „Saugios statybos mokymai“ ir išėję „Skanska“ darbovietės instruktažą. Teigiami
saugos mokymų rezultatai patvirtinami pirmą kartą atvykus į darbo vietą, užsiregistravus
ID06 duomenų bazėje.
Jei norite atsivesti svečių į darbo vietą, turite laikytis nustatytų taisyklių. Laikinai
darbovietėje esantis pašalinis asmuo turi išeiti lankytojams skirtą instruktažą.
Apsilankymas privalo vykti kartu su paskirtu lydinčiu asmeniu.

Kompetencijos ir leidimai
Jei asmuo turi turėti papildomą kvalifikaciją darbui atlikti, pavyzdžiui, karštieji darbai, krano
operatorius, krovimo mašinos operatorius, pastolių montuotojas, tiltinio krano operatorius
ar motorinio pjaustytuvo operatorius, toks asmuo turi patvirtinti savo kvalifikaciją
registruodamasis ID06 kompetencijų duomenų bazėje arba pateikdamas kitą rašytinį
mokymo baigimo dokumentą.
Tais atvejais, kai taip pat reikalingas rašytinis leidimas, pavyzdžiui, leidimas naudoti
elektrinius kėlimo įrenginius (pvz., kai kraunami kroviniai ir naudojamos mobiliosios darbo
platformos), diplomas ir darbdavio rašytinis leidimas turi būti perduoti „Skanska“ gamybos
administracijai prieš pradedant darbą.

Patekimas į darbo vietą ir darbo laiko apskaita
Atėję turite įsiregistruoti darbo vietoje, kurioje turėsite dirbti.
Registracija vyksta kiekvieną dieną prieš pat darbo
pamainos pradžią, o išregistravimas vykdomas darbo
pamainos pabaigoje. Jei dėl kokių nors priežasčių negalite
užsiregistruoti, nedelsdami kreipkitės į „Skanska“ gamybos administraciją.
Darbų aikštelėje segėkite ID06 kortelę matomoje vietoje ir laikykitės ID06 taisyklių.
Paprašius, pateikite galiojantį tapatybės dokumentą.
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Darbo valandos
Privaloma laikytis nustatytų „Skanska“ darbo valandų. Darbo valandos negali būti
perkeliamos arba atidirbamos be „Skanska“ gamybos administracijos leidimo.

Asmeninės apsaugos priemonės
Apsaugos priemonės, kurias privaloma dėvėti visose darbo
vietose: apsauginis šalmas su užsegamu smakro dirželiu,
apsauginiai akiniai bei pirštinės, apsauginiai batai su
nepraduriamu padu ir pirštų apsauga bei ant viršutinės kūno
dalies dėvima šviesą atspindinti apranga.
Bet kokį privalomųjų apsaugos priemonių nesilaikymą turi
patvirtinti „Skanska“ gamybos administracija. Išimtys leidžiamos
tik gavus rašytinį administracijos leidimą.
Papildomos asmeninės apsaugos priemonės: aukštesnės klasės
šviesą atspindintys drabužiai, klausos ar kvėpavimo takų apsauga, smūgiams atsparūs
akiniai, apsauga nuo nukritimo, gelbėjimosi liemenės ir specialūs darbo drabužiai,
naudojami atsižvelgiant į nustatytus pavojaus lygius, atliktus paruošiamuosius darbus ir
laikantis saugos taisyklių.
Jūs esate atsakingi už savo asmeninių apsaugos priemonių priežiūrą ir saugojimą, kad jos
atitiktų reikiamus apsaugos ir higienos standartus.

Darbo saugos taisyklės
Visada atkreipkite dėmesį į pažymėtus pėsčiųjų takus, paisykite įspėjamųjų ženklų ir
atitvarų nuo pavojingų vietų.
Jei atliekant darbą kyla asmens sužalojimo pavojus, aplink tokią
darbo zoną reikia pastatyti laikiną apsauginį užtvarą. Tai taip pat
taikoma darbams, kurie vyksta vienas virš kito. Užtvarai turi būti
fiziniai, pvz.: tvoros, turėklai, dangčiai ir plastikinės grandinės
(trumpalaikio darbo atveju). Plastikinius dirželius galima naudoti
tik atliekant avarines ir trumpalaikes užduotis patalpose.
Visos angos perdangose, grindyse ar žemėje turi būti
uždengtos. Dangčius būtina pritvirtinti ir aiškiai pažymėti.
Dangčiai turi būti pagaminti iš tokios medžiagos, kuri išlaikytų
tikėtinas apkrovas.
Dangčių negalima pašalinti be „Skanska“ gamybos administracijos leidimo, neatlikus
pavojaus vertinimo ar paruošiamųjų darbų. Pašalinę apsauginį dangtį, privalote grąžinti jį į
vietą.
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Pavojai darbe
Prieš pradėdami darbą, privalote įsitikinti, kad žinote, kaip darbas turėtų būti atliekamas,
žinote nustatytas darbo sąlygas ir saugos priemones. Reaguokite į pokyčius ir užtikrinkite,
kad darbo planas atitiktų atliekamą darbą.
Visada turite teisę sustabdyti darbą, jei jis kelia pavojų jums ar kam nors kitam. Tokiu
atveju nedelsdami informuokite „Skanska“ gamybos administraciją.

Darbas uždaroje erdvėje
Prieš pradėdami dirbti patalpoje įsitikinkite, kad:
•
•
•
•

Įeiti į patalpą yra saugu.
Buvo atliktas pavojaus vertinimas.
Patalpoje yra reikiamų apsaugos priemonių.
Avarinė įranga yra prieinama ir jūs žinote avarines procedūras.

Niekada nedirbkite uždaroje erdvėje vieni.

Apsauga nuo nukritimo
Esant pavojui nukristi darbo metu, pasirūpinama ne asmeninėmis apsaugos priemonėmis,
o kolektyvinėmis, pavyzdžiui, pastoliais, apsauginiai turėklais ar apsauginiu tinklu. Jei
neįmanoma įrengti šių apsaugos priemonių, naudokite asmeninė apsaugos nuo nukritimo
įranga.
Naudokite tik tuos pastolius, kurie yra sumontuoti ir patvirtinti darbui, kurį turite atlikti. Prieš
lipdami ant platformos įsitikinkite, kad ji buvo patikrinta ir
jos saugumas buvo patvirtintas.
Kopėčias dera naudoti tik išskirtiniais atvejais ir
vadovaujantis „Skanska“ gamybos administracijos
patvirtintu taisyklėmis kopėčioms ir ožiams.
Darbą ant kėlimo platformų ir su apsaugos nuo nukritimo
priemonėmis galima vykdyti tik turint išeitus mokymus
įrodančius dokumentus. Tokius darbus turi vykdyti
daugiau nei vienas darbuotojas. Prieš pradedant dirbti,
būtina sudaryti gelbėjimo planą.

Gaisrinė sauga
Jei turite atlikti suvirinimo, pjovimo ir panašius darbus, privalote turėti mokymo pažymėjimą
ir asmens, atsakingo už karštuosius darbus, leidimą.
•

•

Nenaudojami dujų balionai turi būti sudėti paskirtoje vietoje, joje turi būti įrengti
perspėjamieji ženklai, ant balionų turi būti uždėti apsauginiai dangteliai. Balionai
visada turi būti sandėliuojami vertikalioje padėtyje ir gerai pritvirtinti.
Darbo vietoje putplastį reikia laikyti ir tvarkyti laikantis griežtų reikalavimų, be to,
reikia ypač atidžiai atlikti karštuosius darbus.
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Triukšmas
Siekiant sumažinti darbo keliamą triukšmą, reikia sumažinti triukšmingų darbų apimtį arba
užtverti tokių darbų vykdymo zoną – tai reikia atlikti sudarant išankstinį užduočių vykdymo
planą ir pasirenkant tinkamus metodus, mechanizmus bei įrangą. Triukšmą reikia
sumažinti kuo arčiau jo šaltinio.

Dulkes keliantys darbai
Reikia imtis būtinų veiksmų, siekiant sumažinti arba apsaugoti darbo vietą nuo darbo
keliamų dulkių. Dulkes reikia suvaldyti kuo arčiau jų šaltinio, pavyzdžiui, naudojant
apsaugines priemones nuo dulkių, pavyzdžiui, nuo dulkių
apsaugančius uždangalus, mechanizmuose / įrankiuose
įrengiant išleidžiamąsias angas, dulkes išsiurbiant,
ištraukiant ir naudojant dulkes sugeriantį / vėsinantį
vandenį. Tvarkant vietą reikia naudoti dulkių siurblius.
Lyginimo grėblys gali būti naudojamas kruopščiam
tvarkymuisi.

Elektrosauga
Darbų aikštelėje dirbti su elektros instaliacija leidžiama tik darbuotojams, kurie turi darbo
su elektra kvalifikacijos arba elektriko pažymėjimą. Darbo vietoje privaloma laikytis
procedūros, skirtos elektros grandinės pertraukimui ir darbui su atvirais laidais.
•
•
•

Visose elektros instaliacijose turi būti įrengtos srovės nuotėkio relės.
Elektros kabeliai turi būti uždengti arba pakabinti, kad nekeltų užkliuvimo pavojaus.
Visus elektros įrankius, įrangą bei laidus būtina reguliariai tikrinti; aptikus defektą,
jų naudoti negalima.

Cheminės medžiagos ir pavojingos medžiagos
Prieš pradedant darbą, „Skanska“ gamybos administracijai reikia pateikti informaciją
(įskaitant saugos duomenų lapus) apie cheminius produktus ir pavojingas medžiagas, su
kuriomis bus dirbama. Visos cheminės medžiagos turi būti išvardytos cheminių medžiagų
sąraše. Privaloma žinoti, kur darbo vietoje rasti informaciją, ką daryti cheminių medžiagų
išsiliejimo, nurijimo ar patekimo į akis atveju.
Pavojingos medžiagos, pažymėtos įspėjamuoju simboliu, gali
būti naudojamos tik pagal gaires, nustatytas pavojaus vertinimo
ir paruošiamųjų darbų metu. Jei dirbate su pavojingomis
medžiagomis, turite žinoti, kaip saugiai su jomis elgtis.
Cheminės medžiagos turi būti tinkamai paženklintos ir laikomos
saugioje vietoje, kad nekeltų išsiliejimo arba patekimo į
dirvožemį ar vandenį pavojaus, jos turi būti apsaugotos nuo
aplinkos poveikio ir pašalinių asmenų.
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Prekių pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas
•
•
•

•

Pakrovimas ir iškrovimas vykdomas tik tam skirtoje vietoje.
Vairuotojai, kurie turi pakrauti arba iškrauti prekes, privalo pranešti apie atvykimą
prekių pristatymo koordinatoriui darbo vietoje.
Pakrovimo ar iškrovimo negalima pradėti be leidimo.
Jei įmanoma, pakrovimo ar iškrovimo vieta turi būti aptverta. Iškrovimo arba
pakrovimo zonoje leidžiama būti tik su darbu susijusiems asmenims, jie privalo
laikytis saugaus atstumo nuo krovinio ir transporto priemonės.

Kėlimo operacijos
•
•
•

Kėlimo įrenginiais gali kelti tik įgalioti ir paskirti asmenys, gavę rašytinį darbdavio
leidimą.
Krovinius leidžiama kelti tik paskirtiems darbuotojams, turintiems rašytinį darbdavio
leidimą.
Niekada nestovėkite po pakeltu kroviniu.

Darbo įranga ir transporto priemonės
Ekskavatoriai, ratiniai krautuvai, savivarčiai, betono siurbliai, kranai, kėlimo įtaisai, keltuvai,
liftai ir panaši įranga turi būti reguliariai tikrinama. Draudžiama naudoti įrangą be
patvirtintos patikros. Prieš pradedant dirbti, patikros pažymas būtina parodyti „Skanska“
gamybos administracijai.
Jei ketinate naudoti techninę įrangą, prieš pradėdami darbą patikrinkite jos būklę ir ar
tinkamai veikia būtini apsauginiai įtaisai. „Skanska“ darbo vietose naudojamos kėlimo
platformos turi turėti veikiančias apsaugas nuo suspaudimo.
Be to, privaloma:
•
•
•
•

Transporto priemones, kurios turi būti išjungtos, pildyti degalais tik tam skirtoje
vietoje.
Įsitikinti, kad darbo įrangoje ar transporto priemonėje yra išsiliejimo šalinimo
įranga.
Įsitikinti, kad keleiviai turi leidimą būti transporto priemonėje ir sėdi tik jiems
skirtose vietose.
Transporto priemonę statyti tik tam skirtoje vietoje.

Kasimo darbai
•
•
•

Atliekant kasimo darbus arba esant kasimo darbų aikštelėse, privaloma laikytis
kasimo darbų prižiūrėtojo nurodymų.
Šachtose leidžiama būti tik paskirtiems darbuotojams, kurių turėtų būti kaip galima
mažiau.
Evakuacijos maršrutai iš šachtų turi būti be kliūčių.
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Mobiliųjų telefonų naudojimas ir garso režimas
Visą dėmesį privaloma skirti atliekamai užduočiai ir darbo aplinkai, todėl mobiliuosius
telefonus ir duomenų perdavimo įrenginius naudokite atsakingai. Privaloma laikytis šių
taisyklių:
•
•
•

•
•

Naudodami prietaisą stovėkite saugioje padėtyje.
Transporto priemonių, mechanizmų ar kranų valdytojai gali naudotis prietaisais
trumpiems darbiniams pokalbiams tik su laisvų rankų įranga.
Vykdydami konkrečią užduotį vairuotojai ir darbuotojai gali bendrauti prietaisais
naudodami laisvų rankų įrangą, jei rizikos vertinime nustatyta, kad tai didina visų
užduočių atlikimo saugą.
Asmeniniais tikslais prietaisus galima naudoti tik pertraukų metu.
Garso sistemos (radijas, ausinės su radiju, mp3 grotuvas ir pan.) gali būti
naudojamos tik įvertinus ir patvirtinus „Skanska“ gamybos administracijai.

Gerovės užtikrinimo taisyklės
Įvairovė ir tolerancija
Siekiame sukurti atvirą ir tolerantišką darbo aplinką, kurioje būtų panaudojami kiekvieno
darbuotojo įgūdžiai ir patirtis. Visi esame atsakingi už tai, kad sukurtume tokią darbo vietą,
kurioje su visais gerai elgiamasi, visi jaučiasi gerbiami ir noriai dirba.
Jei įtariate, kad buvo įvykdytas darbo etikos pažeidimas
arba kad su kažkuo buvo elgiamasi nepriimtinai,
pavyzdžiui, priekabiaujama ar žeminama, privalote
nedelsdami imtis veiksmų. Pirmiausia, praneškite apie tai
„Skanska“ gamybos administracijai, savo vadovui ar
žmogiškųjų išteklių skyriui. Jei norite pranešti anonimiškai,
susisiekite su „Skanska“ etikos taryba. Kontaktinę
informaciją galite rasti group.skanska.com/reportconcern.

Elgesys ir tvarka
Savo darbą privaloma atlikti taip, kad jis nekeltų pavojaus nei jums, nei kitiems
darbuotojams darbo vietoje. Tai reiškia, kad privalote:
•
•

Laikyti darbo medžiagas ir įrankius saugiai tam skirtose vietose, kad jie neapvirstų,
nenukristų, neužkristų ir kitaip nepakenktų kitiems.
Neužblokuoti jungiamųjų maršrutų, pavyzdžiui, transporto ir evakuacijos kelių.
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•
•
•

Visą dieną palaikyti tvarką savo darbo vietoje ir neleisti kauptis šiukšlėms.
Atliekas rūšiuoti nurodytoje vietoje ir užtikrinti, kad pavojingos atliekos būtų
rūšiuojamos ir tvarkomos nustatytu būdu.
Transporto priemonę statyti tik tam skirtoje vietoje.

Alkoholis ir narkotikai
Draudžiama būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų „Skanska“ darbo vietose. Taip pat
draudžiama bet kuriuo paros metu turėti, dalyti ar vartoti alkoholį darbo vietoje. Nuo
alkoholio ar narkotikų apsvaigę asmenys turi būti nedelsiant išprašyti iš darbų vietos.
Darbo metu gali būti atliekami alkoholio ir narkotinių medžiagų nustatymo testai.
Nedelsdami kreipkitės į gamybos administraciją, jei įtariate, kad darbo vietoje yra nuo
alkoholio ar narkotikų apsvaigęs asmuo.

Rūkymas
Niekas neturėtų prieš savo valią kvėpuoti tabako dūmais. Todėl rūkyti leidžiama tik lauke,
„Skanska“ gamybos administracijos paskirtose vietose. Tai taip pat taikoma elektroninėms
cigaretėms.

Fotografavimas ir socialiniai tinklai
Kai kuriose „Skanska“ darbų aikštelėse draudžiama fotografuoti asmeniniais tikslais. Turite
žinoti taisykles, taikomas jūsų darbo vietoje. Kita:
•
•

Gerbkite kitus ir prieš fotografuodami paprašykite leidimo.
Visada atsižvelkite į „Skanska“ ir savo kolegų interesus prieš platindami ar
dalydamiesi informacija socialiniuose tinkluose.

Nepilnamečiai darbo vietoje
„Skanska“ darbų aikštelėse gali dirbti tik vyresni nei 16 metų asmenys. Jei esate 16–18
metų amžiaus, jums turi būti paskirtas prižiūrintis asmuo. Jūs galite atlikti tik tas užduotis,
kurios yra patvirtintos ir leidžiamos nepilnamečiams.

Naminiai gyvūnai
Draudžiama į „Skanska“ darbo vietas atsivesti naminių gyvūnų.

Specifinės darbo vietoms taikomos taisyklės
Be šiame dokumente išdėstytų taisyklių, vietoje, kurioje dirbsite, gali būti taikomos
specifinės tos darbo vietos taisyklės, kurias privalote žinoti ir jų laikytis. Tokios taisyklės
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gali apimti, pavyzdžiui, darbo valandas, susirinkimų tvarkaraštį, patikrinimus ir darbo
logistiką.

Priemonės nesilaikantiems taisyklių
Reikalaujame, kad visi darbuotojai laikytųsi „Skanska Sweden“ bendrųjų tvarkos ir saugos
taisyklių. Jei nesilaikysite taisyklių, galite būti išprašytas iš darbo vietos. Rimtų pažeidimų
atveju gali būti taikomos baudos arba darbo teisės aktuose numatytos priemonės.
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