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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Dirbti su traktoriumi gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų (toliau vadinama — 

darbuotojas), nustatyta tvarka priimtas į darbą, išklausęs įvadinį darbuotojo saugos ir sveikatos, 

įvadinį priešgaisrinės saugos instruktavimą bei pirminį instruktavimus darbo vietoje, pasirašius 

instruktavimų registracijos žurnaluose. Asmuo turi būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti asmens 

medicininę knygelę (apsk. F.048/a).  

1.2. Darbuotojas turi laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti 

kitų darbuotojų sveikatai, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, atlikti tik 

paskirtą darbą, neleisti dirbti pašaliniams asmenims, žinoti ir vykdyti šios instrukcijos 

reikalavimus.  

1.3. Negalima dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, kitų toksinių medžiagų, 

sergant, vartojant stiprius raminamuosius vaistus. Pastebėjus neblaivų darbuotoją privalu 

nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir imtis visų priemonių nelaimei užkirsti. 

1.4. Reikia žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Sekti, kad iš variklio 

nepratekėtų kuras ir tepalai, dujų išmetimo kolektorius ir variklio sujungimas bei dujų išmetimo 

vamzdis nepraleistų dujų, kad elektros instaliacijoje nesusidarytų kibirkštys. Nenaudoti gaisrų 

gesinimo priemonių kitiems tikslams.   

1.5. Apie darbo metu gautas traumas ar pastebėjus kito darbuotojo traumavimą, kitus su 

darbu susijusius sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant pranešti padalinio vadovui ar jį 

pavaduojančiam asmeniui ir direktoriui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. 

 

2. PROFESINÉS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 

POVEIKIO 

2.1.  Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Elektros srovės poveikis 

Galimos traumos, 

širdies darbo sutrikimas, 

mirtis. 

Pačiam neremontuoti elektrinių 

įrankių, kirtiklių, jungiklių, 

kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių. 

 Įrenginių ir įrankių 

eksploatavimo reikalavimų 

nesilaikymas 

Galimos traumos. 

Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių 

techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti 

su netvarkingais įrankiais ir 

įrenginiais, juos naudoti pagal 

paskirtį ir laikantis jų eksploatavimo 

reikalavimų. 
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Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Besisukančios ar kitaip 

judančios neuždengtos įrenginio 

dalys 

Galimos traumos. 

Neliesti rankomis besisukančių ar 

kitaip judančių dirbančio įrenginio 

dalių, kurių negalima uždengti 

apsaugomis, skydais. Nedėvėti darbo 

rūbų palaidais skvernais, atsegtomis 

rankovėmis, nenešioti raiščių, 

grandinėlių. 

  Darbo vietos, 

praėjimo kelių užkrovimas, 

užgriozdinimas daiktais, 

paslydimas, pargriuvimas 

Galimi įvairūs 

sužeidimai, įvairaus 

sunkumo traumos: 

kaulų lūžiai, raumenų 

sistemos sužalojimai.  

Darbo vietoje grindų dangos turi būti 

neslidžios, sausos, lygios. Esant 

slidžioms grindims (praėjimų), 

nedelsiant jas išvalyti. Nuolat 

palaikyti tvarką darbo vietoje, 

neužgriozdinti daiktais. 

 Triukšmas 

Neigiamas poveikis 

klausos organams, 

visam organizmui. 

Bendras triukšmo lygis darbo vietoje 

neturi viršyti 80 dBA. Jei šis lygis 

viršytas, esant galimybei pasitraukti 

iš triukšmingos zonos, išjungti 

triukšmo šaltinį. Jei to atlikti 

neįmanoma, būtina dėvėti apsaugines 

ausines, ausų kištukus (antifonus). 

 Krentantys daiktai  

Galimi galvos, galūnių 

sužalojimai. 

Daiktus, įrankius, priemones darbo 

vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų 

nukristi. 

Nepalankios meteorologinės 

sąlygos 

Galimi įvairūs 

susirgimai, nušalimai, 

traumos. 

Įvertinti meteorologines sąlygas, 

apsirengti tinkamus šioms sąlygoms 

darbo rūbus, avalynę.  

Nepakankamas darbo vietos 

apšvietimas 

Didėja akių nuovargis, 

regos susilpnėjimas, 

galimos darbo klaidos. 

Jeigu bendras apšviestumas yra 

mažesnis už nurodytą teisės aktuose, 

papildomai naudoti kilnojamus 

šviestuvus. 

Fizinė perkrova 
Galimos traumos, 

raumenų patempimai. 

Nekelti vienam daiktų, krovinių, 

viršijančių leistiną krovinio kėlimo 

normą. Leidžiama nepavojinga 

vienkartinė keliamo ir pernešamo 

krovinio masė kartu dirbant kitą 

darbą ne daugiau kaip: vyrams - iki 

30 kg; moterims - iki 10 kg. Jeigu 

svoris yra didesnis, kelti dviese. 

Kėlimo įrenginius su mašinine 

pavara (pvz. krautuvus) valdyti, 

aptarnauti gali tik specialiai 

apmokyti ir atestuoti asmenys. 

 Cheminės medžiagos  

Galimi apsinuodijimai, 

nudegimai, alerginės 

reakcijos. 

Vadovautis saugos duomenų lapuose 

nurodytais reikalavimais bei 

nurodytomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis. 

 Kritimas iš aukščio 

Galimi įvairūs 

sužeidimai. 

Palipimui naudoti tik stabilias, 

tvarkingas paaukštinimo priemones. 

Draudžiama nuo paaukštinimo 

priemonių šokti. 

    Gaisro ar sprogimo 

galimybė 

Galimos traumos, 

nudegimai. 

Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų 

degių bei sprogių medžiagų, 

tepaluotų skudurų. 
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Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

Dulkės (organinės ir neorganinės 

kilmės) 

Neigiamas poveikis 

organizmui, galimos 

alerginės ir profesinės 

ligos. 

Jeigu dulkių kiekis oro užterštumas 

viršija leistiną normą jo sumažinti 

negalima, reikia dėvėti tinkamai 

priderintą respiratorių. 

Slėgis technologinėje sistemoje 
Galimi įvairūs 

sužeidimai 

Nuolat tikrinti sujungimų sandarumą 

ir patikimumą 

Psichologinė įtampa, stresas 

Galimi susirgimai, 

ūminės arba lėtinės 

ligos 

Stengtis išvengti stresinių situacijų. 

Konfliktus spręsti taikiai 

2.2. Cheminių medžiagų žymėjimas: 

Simbolis Reikšmė  Simbolis Reikšmė 

 

Ūmus toksiškumas  

 

Pasižymi mutageniniu, toksiniu ir 

jautrinančiu poveikiu 

 

Pasižymi dirginančiu, 

jautrinančiu ir toksiniu 

poveikiu 

 

 

Korozinės  

medžiagos 

 

Sprogios medžiagos  

 

Turi slėgio veikiamų dujų 

 

Degios medžiagos  

 

Oksiduojančios medžiagos 

 

Keliančios pavojų 

aplinkai medžiagos 
   

 

2.3.  Darbuotojas, atliekantis aplinkos tvarkymo darbus, privalo naudotis 

bendrijos suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:  

2.3.1.  akims apsaugoti; 

2.3.2.  klausai apsaugoti; 

2.3.3.  galvai apsaugoti; 

2.3.4.  rankoms ir plaštakoms apsaugoti; 

2.3.5.  kojoms ir pėdoms apsaugoti; 

2.3.6.  apsauginiais darbo drabužiais; 

2.3.7.  gero matomumo drabužiais (signaline liemene). 

2.4. Darbdavys, esant reikalui, turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių 

apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Asmeninės 

apsaugos priemonės išduodamos priklausomai nuo atliekamo darbo. 

2.5. Darbo drabužiai turi būti tinkamo dydžio, tvarkingi, užsagstyti, patogūs, kad nevaržytų 

judesių. Draudžiama darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti pašalinius 

daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį. 

2.6.  Dirbant saulėtomis, karštomis dienomis reikia užsidėti apsauginius apdangalus 

(kepurę, beretę ar kitą galvos apdangalą), nes galima gauti saulės smūgį.  
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3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 

 

3.1. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti iš jos visus nereikalingus darbui trukdančius daiktus. 

Darbo drabužiai turi būti tvarkingi ir užsagstyti, kad besisukančios mechanizmų dalys neįtrauktų 

jų, o su jais kartu ir rankų ar kitų kūno dalių. 

3.2. Užsivilkti darbo drabužius ir reikalingas asmenines apsaugos priemones. 

3.3. Apžiūrėti traktorių ir prikabinamą (pakabinamą) žemės ūkio mašiną, įsitikinti, kad 

jie tvarkingi. 

3.4. Prieš išvykstant į laukus, reikia apžiūrėti ir patikrinti žemės ūkio mašinos prijungimo 

prie traktoriaus tvirtumą, saugiklių, apsauginių movų veikimą, hidraulinės sistemos žarnų 

sujungimą, apsauginių gaubtų (ant pavarų) pritvirtinimą, laiptelių (kopėtėlių), sėdynių švarą ir 

tvarkingumą, taip pat įsitikinti, ar yra įrankių, priemonių (mentelių, kablių) sėklai žarstyti bei 

darbinėms dalims valyti. Kai su žemės ūkio mašina dirba žmogus, turi būti abipusis (tarp mašinos 

ir traktoriaus) patikimas signalizacijos ryšys. 

3.5. Draudžiama traktoriniam agregatui išvažiuoti į darbą, jei traktoriaus hidrosistema 

neišlaiko pakeltos pakabinamos mašinos. 

3.6. Draudžiama dirbant pašarų krautuvu kelti žmones. 

3.7. Patikrinti ar traktoriuje yra gesintuvas, su nepasibaigusiu galiojimo laiku, pirmosios 

pagalbos rinkinys, švaraus vandens talpos (ne mažiau kaip 5 litrai). 

3.8. Pastebėjus trūkumus pagal galimybes ir kompetenciją pašalinti juos arba pranešti 

padalinio vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui, informuoti atsakingus asmenis už darbuotojų 

saugą ir sveikatą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. 

 

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 

 

4.1. Darbuotojas turi dirbti laikydamasis padalinio vadovo ar jį pavaduojančio asmens 

nurodymų, atlikti tik pavestus darbus ir užduotis, neužsiimti pašaliniais, su darbu nesusijusiais 

dalykais. 

4.2. Kai su velkama žemės ūkio mašina turi dirbti žmogus, traktorininkas, prieš 

pradėdamas važiuoti ar jungti (įjungti, išjungti) kardaninį (darbo) veleną, privalo duoti signalą ir, 

tik įsitikinęs, kad pavojingoje zonoje nėra žmonių, kad darbuotojai yra savo vietose, suprato 

traktorininko ketinimą ir davė atsakomąjį signalą, gali pradėti važiuoti ar jungti darbinį veleną. 

Tokį agregatą vairuojant neleidžiama daryti staigių posūkių, važiuoti atbulomis, vežti žmonių. 

Prieš važiuojant atbulomis, darbuotojai turi nulipti nuo mašinos. Dirbant agregatui, darbuotojai 

turi būti savo darbo vietose, neleidžiama vaikščioti, laipioti, palikti darbo vietos. 

4.3. Judant žemės ūkio mašinai (tempia traktorius, važiuoja pati) draudžiama į ją įlipti ir 

išlipti. Neleidžiama vaikščioti greta dirbančios mašinos, žengti per kardaną ar kitą besisukantį 

(judantį) mazgą. 

4.4. Prikabintoje (pakabintoje) žemės ūkio mašinoje visi besisukantys (judantys) 

mechanizmai, kardaninės, diržinės, krumpliaratinės pavaros turi būti su tvarkingais standartiniais, 

gerai pritvirtintais gaubtais (aptvarais, apsaugomis). Draudžiama įjungti žemės ūkio mašiną, jeigu 

nėra arba dalinai nuimta apsauga. 

4.5. Prikabinimo įtaisui, prie kurio tvirtinama žemės ūkio mašina transporto padėtyje, 

leidžiama siūbuoti į šalis ne daugiau kaip 20 mm (matuojama sukabinimo vietoje). Važiuojant 

reikia sekti, kad hidraulinė pakėlimo sistema per daug nenuleistų pakeltos transporto padėtyje 

žemės ūkio mašinos. Griovius, nelygumus ir kitas kliūtis reikia pervažiuoti atsargiai, mažu greičiu, 

kad nesiūbuotų pakelta mašina. 

4.6. Traktorinį agregatą tvarkyti (tepti, reguliuoti) reikia nuošalesnėje vietoje, kad nebūtų 

trukdoma kitiems darbuotojams. Neleidžiama ant dirvos išleisti alyvos (tepalų), degalų, palikti 

nereikalingų detalių, deginti šiukšlių. 



4.7. Žemės ūkio mašinas nustatyti darbo režimui, reguliuoti, keisti dalis (noragėlius, 

dalgius, peilius) leidžiama tik išjungus darbinio veleno pavaros mechanizmą ir traktoriaus variklį. 

Po mašinos rėmu reikia padėti specialius stovus ir nuolat sekti, kad mašina nepasvirtų, nenukristų. 

Kai įjungtas variklis, nors sankaba ir išjungta, negalima tvarkyti mašinos darbinių dalių. 

4.8. Kalant plaktuku, reikia užsidėti apsauginius akinius, kad atšokusi atplaiša nesužeistų 

akių. 

4.9. Galąsti dalgį, pašarų smulkinimo peilį galima tik užsidėjus apsaugos akinius, 

užsimovus darbines pirštines ir tik specialiu gamykloje gamintu prietaisu. 

4.10. Užsikimšusias dalis reikia valyti, kai jos nuleistos ant žemės ir išjungtas variklis. 

Užsimovus pirštines valyti reikia specialiai pagamintais įrankiais: mentelėmis, kabliukais, 

kastuvėliais ir pan. Neleidžiama valyti užsikimšusių dalių judant agregatui, besisukančių iš 

inercijos išjungtų mazgų, valant jungimo movas ir pan. Valant užsikimšusias dalis pavojinga 

paslysti, išgriūti, patempti raumenis. Reikia žiūrėti, kad neatšoktų valymo įrankis, nepasisuktų 

peiliai ir pan. 

4.11. Dirbant su prikabinamomis žemės ūkio mašinomis neleidžiama daryti staigių 

posūkių, kad varantysis traktoriaus ratas (vikšras) neužkabintų kardano, sukabintuvo, nepaverstų 

mašinos. 

4.12. Kai žemės ūkio mašinos darbinės dalys įgilintos į žemę, negalima daryti staigių 

posūkių, važiuoti atbulomis. Pakelti ir įgilinti žemės ūkio mašiną leidžiama tik važiuojant tiesiai. 

4.13. Prieš  įvažiuojant į posūkio juostą, reikia išjungti kardaninį (darbinį) veleną ir pakelti 

žemės ūkio mašiną. Agregatui sukantis, traktorininkas turi stebėti žemės ūkio mašiną, kad ji, 

darydama didelę trajektoriją ore, nesužeistų žmonių, gyvulių, nekliudytų medžiagų bei kitų daiktų. 

Agregatų posūkio juostose neturi būti pašalinių žmonių ir mašinų. 

4.14. Dirbant traktoriniam agregatui vietose, kur gali kilti gaisras, reikia dažnai šalinti 

užsivyniojusius pašarus nuo besisukančių mazgų, išmetamųjų dujų kolektoriaus, tikrinti, ar 

nekaista guoliai, nelaša degalai, alyva. 

4.15. Trumpam sustojus, darbinį veleną reikia išjungti. Draudžiama sustoti po elektros 

linijų laidais ir greta jų. 

4.16. Jei ant sėjamosios stovi žmogus, ten turi būti lenta jam stovėti ir atrama už nugaros, 

kad nenukristų. Sėklai lyginti reikia turėti medinę mentelę, o užsikimšimams šalinti ir valyti — 

specialų kablį, kastuvėlį. 

4.17. Kad mažiau nukentėtų lauko fauna, žolę pjauti reikia pradėti iš lauko vidurio arba 

toliausiai nuo miško, skardžio ar griovio, esančio lauko krašte. 

4.18. Kai dirba derliaus nuėmimo mašina (pjaunamoji, kasamoji), neleidžiama stovėti 

prieš pjovimo (rovimo, kasimo) aparatą, rankomis lyginti slenkančios žolės masės, traukti 

vyniojamos žolės (vielos), atidaryti dangčių, stotis (remtis) ant dangčių, po kuriais sukasi peiliai 

ar kiti mechanizmai. Iš buksuojančios pavaros neleidžiama traukti žolės, vielos ar kito daikto, 

šluostyti, valyti judančią pavarą, lįsti po dirbančia mašina. 

4.19. Kai smulkinta pašarų masė byra į transporto priemonę, atstumas nuo 

smulkinamosios šienapjovės (siloso kombaino) iki transporto priemonės turi būti ne mažesnis kaip 

1,5 m. Transporto priemonės kėbule, į kurį byra susmulkinti pašarai,  negali būti žmonių. 

Transporto priemonė turi taip judėti, kad susmulkinta masė pati pasiskleistų ir užpildytų visą 

kėbulo platformą. 

4.20. Sulūžus žolės smulkinimo peiliui ir neturint atsarginio, leidžiama dirbti tik išėmus 

sulūžusį ir priešais jį kitą peilį, kad nepasikeistų balansavimas. 

4.21. Imant bei dorojant derlių, kai ore yra sausų augalinės kilmės dulkių, negalima rūkyti, 

degti degtuko. 

4.22. Dirbant stambiųjų pašarų surinkimo presui, neleidžiama būti ant preso, taip pat ant 

transporto priemonės, į kurią krenta presuoti ryšuliai, žiūrėti į presavimo kamerą, be šakių stumti 

pašarus į priėmimo kamerą, liesti, verti virvutę į rišimo aparatą. Rišimo aparatas įsijungia netikėtai 



ir jo darbinės dalys krenta labai staigiai. Tvarkyti rišimo aparatą leidžiama tik išjungus jėgos 

nuėmimo veleną ir visiškai sustojus agregatui. 

4.23. Darbininkas, perduodantis pašarus į presavimo mašiną, turi stovėti per 1,5 m nuo 

priėmimo kameros. Pašarams perduoti reikia turėti gerai uždėtas, tvarkingas šakes. Paduodant 

pašarus, šakės turi nesiekti kameros per 0,5 m. Negalima ranka stumti pašarų į priėmimo bunkerį. 

4.24. Kai traktorius dirba su pašarų krautuvu, būtina jo ratus perstatyti plačiausiam 

tarpvėžiui ir, jei reikia, padidinti stabilumą – ant ratų nuo priešingos šakių pusės uždėti papildomos 

masės (apie 900 kgf). 

4.25. Su krautuvu leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 17 km/h greičiu. Šakių pirštai 

važiuojant krautuvui turi būti ne aukštesni kaip 1,5 m nuo dirvos paviršiaus. Kai jie pakelti į 

maksimalų aukštį, negalima traktoriaus staigiai sukti, įjungti ar išjungti sankabos, staigiai stabdyti. 

4.26. Dirbant pašarų krautuvu draudžiama: 

4.26.1 kelti žmones; 

4.26.2 kelti didesnę pašarų masę negu leidžia keltuvo galia; 

4.26.3 plėšti pašarus iš kaupo, sukant traktorių ar keliant aukštyn šakių pirštus. Krautuvo 

šakes atplėšiant pašarus leidžiama pakelti ne daugiau kaip 25 cm; 

4.26.4 krauti pašarus, kai vėjo greitis viršija 10 m/s;  

4.26.5 kraunant stirtas, krovikui ant stirtos prieiti arčiau kaip 3 m iki krautuvo šakių pirštų. 

Ant stirtos vienu metu negali būti daugiau kaip 6 krovikai. 

4.27. Poilsio vieta laukuose turi būti pažymėta gerai matomomis gairelėmis. Neleidžiama 

ilsėtis ar slėptis (nuo saulės, lietaus) šalikelėse, šieno šiaudų kupetose, aukštoje žolėje, vagoje, po 

žemės ūkio mašinomis, priekabomis, traktoriais (net sugedusiais) ir pan. 

4.28. Negalima be padalinio vadovo žinios užleisti savo darbo vietos, darbo priemonių, 

pareigų vykdymą kitam darbuotojui bei imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. 

Norėdamas laikinai pasitraukti iš savo darbo vietos, darbuotojas privalo pranešti apie tai padalinio 

vadovui. 

 

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) 

ATVEJAIS 

5.1. Sutrikus darbo režimui arba įvykus avarijai, būtina darbus nedelsiant nutraukti, 

perspėti šalia dirbančius darbuotojus apie galimą grėsmę, pagal savo kompetenciją imtis 

priemonių rizikai pašalinti, nedelsiant pranešti apie susidariusią situaciją padalinio vadovui, 

asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams. 

5.2. Darbuotojas, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo apie 

nelaimingą atsitikimą darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba Centro direktoriui, 

asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams, suteikti nekentėjusiam pirmąją medicinos 

pagalbą, prireikus iškviesti gydytoją tel. 112. 

5.3. Apie nelaimingą atsitikimą darbe, įvykusį profesinio mokymo įstaigos 

moksleiviui, aukštesniosios arba aukštosios mokyklos studentui per jų praktiką Centre, 

direktorius, asmenys atsakingi už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, arba 

Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai privalo nedelsdami pranešti mokymo 

įstaigai, kurios atstovas turi teisę dalyvauti tiriant nelaimingą atsitikimą darbe. 

5.4. Darbo vieta ir įrenginiai, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, turi būti išsaugoti 

tokie, kokie buvo nelaimingo atsitikimo metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų 

nepadarius kiltų pavojus aplinkinių sveikatai ir gyvybei, tačiau visa tai turi būti įforminta raštu, 

pagal galimybes nufotografuota ar nufilmuota. 



5.5. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant pranešti ugniagesiams tel. 112, iškviesti į 

gaisravietę vadovaujančius darbuotojus, asmenis atsakingus už darbo saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padaliniuose, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir gesinti gaisro židinį 

turimomis gesinimo priemonėmis.  

5.6. Žmonės perkūnijos metu esantys automobilyje arba traktoriuje paprastai nenukenčia. 

tačiau apsvaigintas vairuotojas laikinai gali prarasti gebėjimą valdyti techniką. Todėl perkūnijos 

metu reikia sustoti. 

5.7. Išgirdus žemės ūkio mašinoje (traktoriuje) bildesį ar apsauginės movos traškėjimą, 

reikia nedelsiant sustoti ir išsiaiškinti priežastį, pašalinti gedimus. 

6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 

 

6.1. Baigęs darbą traktorininkas turi parvežti žemės ūkio mašiną į jos saugojimo vietą. 

Nuvalyti nuo traktoriaus ir žemės ūkio mašinos purvą ir žoles. Plauti (valyti) traktorių leidžiama 

tik specialiai tam skirtose vietose. Aplinkos, dirvos, vandens negalima teršti plovimo liekanomis. 

Akėčios dedamos virbalais žemyn. 

6.2. Išlipant iš traktoriaus kabinos, saugotis nepaslysti, neužkliūti, neįjungti darbinių 

dalių. Neleidžiama šokti iš kabinos.  

6.3. Naudotas apsaugines priemones, darbo drabužius ir avalynę, išdulkinti, nuvalyti ir 

pakabinti tam tikslui skirtoje vietoje (spintoje). Laikyti minėtus drabužius ir apsaugos priemones 

mašinų, traktorių kabinose bei neštis į namus negalima. 

6.4. Nusiprausti, apsivilkti švariais drabužiais. 

6.5. Pranešti padalinio vadovui apie darbo užduoties įvykdymą, nebaigtus darbus, 

remontą, darbo metu pastebėtus trūkumus ir nesklandumus. 

 

 

Instrukciją parengė: 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas                                   Audrius Sasnauskas 


