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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA ASMENIMS, DIRBANTIEMS  

ULTRA ŽEMŲ TEMPERATŪRŲ ŠALDIKLIAIS NR. 38 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Dirbti su ultra žemų temperatūrų šaldikliais 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. Darbuotojas privalo laikytis asmens higienos: dirbti tik su švariais ir tvarkingais 

darbo drabužiais, prieš darbą ir po darbo plauti rankas šiltu vandeniu su muilu, jeigu reikia — 

pareikalauti iš padalinio vadovo ir naudoti dezinfekuojančias priemones. 

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. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 

POVEIKIO 

2.1  Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Skystas azotas ir kitos 

cheminės medžiagos  

Galimi apsinuodijimai 

Vadovautis saugos duomenų lapuose 

nurodytais reikalavimais bei naudoti  

nurodytas asmenines apsaugos 

priemones. Chemines medžiagas laikyti 

tik markiruotoje taroje. Draudžiama 

chemines medžiagas uostyti, ragauti. 
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 Įrenginių ir įrankių 

eksploatavimo reikalavimų 

nesilaikymas 

Galimos traumos. 

Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių 

techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su 

netvarkingais įrankiais ir įrengimais, 

juos naudoti pagal paskirtį ir laikytis jų 

eksploatavimo reikalavimų. 

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. 

 Elektros srovės poveikis 

Galimos traumos, 

širdies darbo 

sutrikimas, mirtis. 

Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, 

kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, 

nekeisti saugiklių. 

  Darbo vietos, 

praėjimo kelių užkrovimas, 

užgriozdinimas daiktais, 

paslydimas, pargriuvimas 

Galimi įvairūs 

sužeidimai, įvairaus 

sunkumo traumos: 

kaulų lūžiai, raumenų 

sistemos sužalojimai.  

Nuolat palaikyti tvarką darbo vietoje, 

neužgriozdinti daiktais. Darbo vietoje 

grindų dangos turi būti neslidžios, 

sausos, lygios. Esant slidžioms 

grindims, nedelsiant jas išvalyti.  

Dulkės (organinės ir neorganinės 

kilmės), garai, aerozoliai 

Neigiamas poveikis 

organizmui, galimos 

alerginės ir profesinės 

ligos. 

Jeigu užterštumas viršija higienos 

normas, būtina dėvėti tinkamai parinktą 

respiratorių; 

Nepakankamas darbo vietos 

apšvietimas 

Didėja akių nuovargis, 

regos susilpnėjimas, 

galimos darbo klaidos. 

Jeigu bendras apšviestumas yra 

mažesnis už nurodytą teisės aktuose, 

būtina didinti šviestuvų kiekį ar 

papildomai naudoti kilnojamus 

šviestuvus. 

Slėgis technologinėje sistemoje 
Galimi įvairūs 

sužeidimai. 

Nuolat tikrinti sujungimų sandarumą ir 

patikimumą. 

 Krentantys daiktai  

Galimi galvos, galūnių 

sužalojimai. 

Daiktus, įrankius, priemones darbo 

vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų 

nukristi. 

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. 

Šaltnešio nutekėjimas 

(žema temperatūra) 

Galimi nušalimai, 

įvairūs sužeidimai. 

Neliesti rankomis ir nesiliesti atviromis 

kūno dalimis prie ištrauktų iš skysto 

azoto ruošinių dėl galimo pavojaus 

nušalti. Dėvėti apsauginius akinius ir 

odines ar brezentines pirštines. 
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3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIES DARBO PRADŽIĄ 

 
3.1. Gauti tiesioginio vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais 

darbo metodais. 

3.2. Apsirengti tvarkingus ir tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos, apsiauti 

darbo avalynę, patikrinti asmenines apsaugos priemones ir naudoti jas pagal paskirtį. 

3.3. Draudžiama dirbti su suplyšusiais, be sagų darbo rūbais su nukabusiais laisvais 

galais. 

3.4. Atidžiai apžiūrėti savo darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti 

dirbti, įsitikinti, ar grindys sausos, neslidžios, neužkrautos vaikščioti skirtos vietos, vizualiai 

patikrinti ar pakankamas vietinis apšvietimas. 

3.5. Apžiūrėti elektros įrenginius: ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantys įrenginį su 

elektros tinklu, ar nepažeista jų izoliacija, ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių 

pažeidimų. 

3.6. Šaldiklis gali būti naudojamas tik pagal paskirtį. 

3.7. Į šaldiklį talpinamos medžiagos privalo būti ne aukštesnės kaip kambario 

temperatūros. 

3.8. Negalima šaldiklyje laikyti karštų, neatšaldytų, sandariai neuždarytų medžiagų. 

3.9. Pastebėjus bet kokius trūkumus, pagal galimybes ir kompetenciją pašalinti juos arba 

pranešti padalinio vadovui, informuoti atsakingas Centro tarnybas. 

 

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 

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

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

nesusijusiais dalykais. 

4.2. Išimant ar įdedant medžiagas iš šaldiklio, būtina dėvėti apsaugines darbo pirštines, 

rūbus ilgomis rankovėmis.  

4.3. Sudėjus medžiagas, būtina įsitikinti ar durys sandariai uždarytos. 

4.4. Laboratoriniame šaldiklyje laikomos medžiagos privalo būti pažymėtos etikete 

(medžiagos pavadinimas, galiojimo terminas, paruošusio asmens duomenys). 

 

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

5.1.  Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina darbus  nedelsiant nutraukti, perspėti 

dirbančius darbuotojus apie galimą grėsmę, pagal savo kompetenciją imtis priemonių rizikai 

pašalinti, nedelsiant pranešti apie susidariusią situaciją padalinio vadovui, asmenims 

atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, 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 direktoriui, asmenims 

atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, darbuotojų saugos 

ir sveikatos tarnybos specialistams, suteikti nekentėjusiam pirmąją medicinos pagalbą, prireikus 

iškviesti gydytoją tel. 112. 

5.3. 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. 



5.4. Pastebėjus veikiamą elektros srovės darbuotoją, reikia nedelsiant jį atitraukti nuo 

srovės šaltinio saugiu būdu, užtikrinant jo apsaugą nuo susižalojimo krentant, arba išjungti 

įtampą artimiausiu jungikliu. Jeigu būtina, kol atvyks greitoji pagalba, nekentėjusiam reikia 

daryti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą. 

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

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

gaisrinę saugą padalinyje, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir gesinti gaisro 

židinį turimomis gesinimo priemonėmis. 

5.6. Užsidegę drabužiai gesinami susukant juos į antklodę arba gumulą. 

5.7. Nelaimingu atsitikimu kelyje į darbą ir iš darbo laikomas tik toks nelaimingas 

atsitikimas, kuris įvyko po darbo ar prieš darbo pradžią tiesioginiame kelyje tarp darbuotojo 

namų ir Centro. Apie tokį įvykį darbuotojas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti savo 

tiesioginį vadovą, asmenis atsakingus už darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje, darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybą.  

 

6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 

6.1. Pastebėjus prietaiso gedimą, būtina nutraukti darbą, atjungti energijos tiekimą ir apie 

tai pranešti laboratorijos personalui. 

6.2. Pranešti darbo vadovui apie darbo užduoties įvykdymą, nebaigtus darbus, darbo 

metu pastebėtus trūkumus ir nesklandumus. 

 

Instrukciją parengė: 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas                 Audrius Sasnauskas 


