Saugumo taisyklės
Pagrindinė informacija, skirta nesusijusioms įmonėms /
rangovams, vykdantiems veiklą REHAU padaliniuose

Rangovas įsipareigoja laikytis visų taikomų teisės aktų nuostatų, reikalavimų dėl nelaimingų atsitikimų
prevencijos ir REHAU saugumo reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už instruktažo rengimą savo
darbuotojams.
Taikymo sritis
Šių nurodymų dėl darbo saugos turi laikytis nesusijusios įmonės, savo veiklą vykdančios REHAU gamyklų
teritorijoje.
Bendroji informacija
Būtina laikytis REHAU darbuotojo kontaktams teikiamų nurodymų. REHAU atstovaujantys atsakingieji
koordinatoriai ir rangovai turi įvertinti, ar yra abipusių grėsmių, nustatyti sąlyčio vietas ir, prireikus raštu
patvirtinti saugumo priemones = grėsmių įvertinimas.
Taip pat rangovas turi pateikti parašu patvirtintą dokumentą su aktualiu grėsmių, kylančių dirbant REHAU,
įvertinimu.
REHAU turi teisę bet kada pareikalauti pateikti aktualų grėsmių įvertinimą.
Draudžiama nutraukti apsauginių įrenginių eksploatavimą ar jų nemontuoti.
Apie nelaimingus atsitikimus, patirtą žalą, su aplinka susijusius incidentus reikia nedelsiant pranešti
užsakovui. Priešingu atveju, taip nevykdomos kitos teisės aktais apibrėžtos pareigos pranešti.
Evakuacijos ir gelbėjimo keliai bei avariniai išėjimai visada turi būti palikti laisvi.
Nesusijusios įmonės atsakingas (-a) darbuotojas (-a) privalo užtikrinti, kad pagal specialiuosius reikalavimus
įmonės statybvietėse ir montavimo vietose įdarbinti asmenys su savimi turės socialinį draudimą patvirtinantį
dokumentą.
Draudžiama į darbo vietą neštis asmeninius daiktus, kurių nereikia darbui atlikti. Ypač draudžiama turėti
elektrinius šildymo prietaisus, radijo ir televizijos aparatus ar kitus pavojingus trukdančius daiktus.
Dalyti spaudinius, aplinkraščius, anketas ir pan. bei organizuoti bet kokio pobūdžio rinkliavas galima tik
leidus vadovui.
Instruktažas / mokymas
Prieš pirmą kartą pradedant darbą, priklausomai nuo vietos ir užsakymo sąlygų užsakovas / koordinatorius turi
apmokyti atsakingą asmenį iš nesusijusios įmonės, remdamasis objekte galiojančiais saugumo reikalavimais,
ir perduoti šiam asmeniui atitinkamų reikalavimų egzempliorių. Šis instruktažas turi būti kartojamas bent vieną
kartą per metus.
Atsakingas asmuo iš nesusijusios įmonės turi raštu patvirtinti išklausęs instruktažą. Taip jis įsipareigoja
priklausomai nuo vietos ir užsakymo sąlygų ir remdamasis šiais saugumo reikalavimais visus darbams REHAU
teritorijoje atlikti paskirtus darbuotojus apmokyti prieš pirmą kartą pradedant darbus, po to bent vieną kartą per
metus. Turi būti parengtas raštiškas instruktažo dokumentas.
Kvalifikacija
Darbuotojai turi būti išmokyti naudoti prietaisus ir darbo priemones. Turi būti pateiktas kvalifikaciją patvirtinantis
dokumentas (pvz., šakinio krautuvo ir krano operatoriaus arba įgytos kvalifikac ijos pažymėjimas).
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Darbų koordinavimas (koordinatorius)
Siekiant išvengti abipusių grėsmių, koordinatorius turi suderinti atliekamus darbus, atsižvelgdamas į gamyklos
saugos, priešgaisrinės apsaugos, įmonės valdymo, darbo saugos ir kitų specialių skyrių interesus. Atitinkamai
šis darbuotojas turi teisę duoti nurodymus. Jo paskirtų priemonių būtina laikytis visą darbų vykdymo laiką.
Suderintos priemonės, skirtos išvengti abipusių grėsmių, turi būti patvirtintos raštu.
Leidimai
Prieš pradedant su mašinomis, elektriniais įrenginiais ir t. t. (gamybos / įmonės technika), taip pat vamzdynų
ir slėgio sistemų rezervuarais susijusius darbus, eksploatuojanti įmonė turi turėti raštišką leidimą darbams
atlikti. Papildomi leidimai, pvz., atlikti apžiūrą, ir t. t. visada turi būti parengti raštu. Įrenginių ir statinių
išmontavimo, suvirinimo, atskyrimo, gręžimo, kalimo darbus ir t. t. galima vykdyti tik gavus užsakovo arba
eksploatuojančios įmonės leidimą. Taip pat darbo vietoje turi būti leidimas vykdyti darbus, susijusius su degiais
objektais.
Konfidencialumas
Privalote laikytis konfidencialumo, susijusio su visomis gamybos ir verslo paslaptimis, tiek savo veiklos
vykdymo laikotarpiu, tiek ją užbaigę.
Draudžiama iš gamybos ir verslo patalpų imti dokumentus, brėžinius, raštus, kopijas ir t. t., juos kopijuoti ar
perduoti tam teisės neturintiems asmenims, prieš tai negavus vadovo leidimo.
Pažymėjimas
Prieš pradėdamas darbus rangovas turi kreiptis į REHAU darbuotoją kontaktams ir gauti pažymėj imą. Jį turi
visada turėti su savimi arba pareikalavus parodyti. Atlikus darbus, reikia išsiregistruoti ir, jei reikia, grąžinti
pažymėjimą.
Fotografavimas ir filmavimas
Iš esmės neleidžiama kurti gamybos įrenginių ir darbo metodų įrašų. Norinti fotografuoti ir filmuoti, būtina gauti
specialųjį leidimą.
Priešgaisrinė apsauga
Prieš pradedant darbus, kuriuos atliekant naudojama liepsna, apie tai turi būti pranešta REHAU darbuotojui
kontaktams ir turi būti gautas atitinkamas leidimas (žr. skyrių „Leidimai“).
Rangovas turi sužinoti evakuacijos signalus ir visada jų laikytis. Išgirdus tokį signalą, būtina susirasti nustatytą
susirinkimo vietą.
Rūkyti leidžiama tik pažymėtose zonose.
Turi būti iš esmės užtikrinta, kad priešgaisrinės durys ir užtvaros veiks. Jei reikia atlikti būtinuosius darbus
(pvz., remonto ir t. t.), būtina naudoti pritaikytas pakaitines priemones. Atidaromose ugniasienėse turi būti
paskirtį atitinkantis uždarymo įtaisas, pvz., kilnojamosios priešgaisrinės pagalvės.
Nesusijusios įmonės turi užtikrinti, kad eismo zonos, evakuacijos ir gelbėjimo keliai, priešgaisriniai ir avariniai
įrenginiai nebūtų užtverti. Pritaikytomis priemonėmis turi būti įspėjama apie pavojų suklupti, paslysti ir
atsitrenkti.
Veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui, aplinkos incidentui arba kilus gaisrui
Pavojaus signalo atveju visi darbai turi būti nedelsiant sustabdyti ir užtikrinta kaip įmanoma saugesnė padėtis
(išjungtos mašinos ir t. t.) bei reikia nesinaudojant liftu nedelsiant ateiti į susirinkimo vietą.
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Jums ar jūsų darbuotojui patekus į nelaimingą atsitikimą arba kilus gaisrui, reikia laikytis koordinatoriaus
nurodymų.
Ypatingo pavojaus zonos
Į ypatingo pavojaus zonas (pvz., tas, kuriose yra sprogi aplinka, silosas, elektros perjungimo įrenginiai) patekti
galima tik prieš tai išklausius instruktažą, laikantis atitinkamų ženklų ir pasitarus su savo darbuotoju
kontaktams.
Transporto priemonių judėjimas
Transporto priemonės gali į teritoriją patekti ir jas galima ten statyti tik gavus REHAU darbuotojo kontaktams
leidimą. Transporto priemonės turi judėti pažymėtais keliais ir laikydamosi nustatytų greičio ribojimų, o pėstieji
turi judėti pažymėtais pėsčiųjų takais. Gamyklos ir geležinkelio t ransporto priemonėms turi būti teikiama
pirmenybė; būtina elgtis pagarbiai vieni kitų atžvilgiu.
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kuriose nėra sėdimų vietų. REHAU priklausančias transporto
priemones skirstyti gali tik atsakingas REHAU darbuotojas.
Tvarka ir švara
Tvarka ir švara visose zonose – tai sąlyga darbo saugumui užtikrinti. Nesusijusių įmonių darbo zona visada
turi būti švari ir tvarkinga. Kiekvieną dieną baigiant darbą zona turi būti kruopščiai sutvarkyta. Baigus darbus,
turi būti perduota švari zona.
Alkoholis ir narkotikai / rūkymas
Vartojant alkoholį arba kitas narkotines medžiagas, kyla pavojus patirti nelaimingą atsitikimą. Todėl
draudžiama jų atsigabenti ir vartoti darbo, įskaitant pertraukas, metu. Rūkyti leidžiama tik numatytose zonose.
Nesusijusių įmonių įrankiai ir gamybos įrenginiai
Galima naudoti tik patikrintas darbo priemones. Įrankiai, mašinos, transporto priemonės ir kiti prietaisai turi būti
aiškiai pažymėti kaip nesusijusių įmonių nuosavybė.
Gamyklos įrenginiai
Įrankiai ir gamybos įrenginiai turi būti tvarkomi rūpestingai ir naudojami tik pagal paskirtį. Gamyklos įrenginius,
mašinas, medžiagas ir t. t. galima naudoti tik gavus atsakingo padalinio ir (arba) koordinatoriaus leidimą.
Norint naudoti mašinas ir įrenginius, įrankius, krautuvus, kopėčias ir t. t., prieš tai reikia gauti darbuotojo
kontaktams / koordinatoriaus ir (arba) eksploatuojančios įmonės sutikimą.

Elektriniai gamybos įrenginiai
Jei darbus reikia atlikti įrenginiuose ar įtaisuose, kuriais teka elektros srovė, arba greta jų, bet kuriuo atveju turi
būti pranešta atsakingam padaliniui, kuris priima sprendimus dėl atitinkamų priemonių naudojimo. Prašymas
išjungti elektros tiekimą turi būti pateiktas iš anksto, todėl reikia laiku suderinti šį veiksmą su gamybos
padaliniais. Išjungti ir įjungti elektros energiją, taip pat montuoti ir išmontuoti apsaugos įrenginius gali tik
REHAU elektros padalinio įgaliotas asmuo. Bet kokie savavališki veiksmai su bet kuriais REHAU įrenginiais
yra draudžiami.
Naudojami statybvietės elektros skirstymo įrenginiai turi atitikti šiuolaikinį technikos lygį ir galiojančius
reikalavimus (VDE). Galima naudoti tik patikrintus elektros įrenginius.
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Tiekimo jungtys
Nesusijusios įmonės negali naudoti jokių tiekimo jungčių (elektros energijos, vandens, suspausto oro ir t. t.)
savo veiklai vykdyti, prieš tai negavusios užsakovo arba eksploatuojančios įmonės leidimo.
Apsauginiai įrenginiai
Draudžiama naudoti mašinas, įrenginius, įrangą ne pagal paskirtį ir nenaudoti apsauginių įrenginių.
Lubų, stelažų ir t. t. laikomoji galia
Gabenant ir sandėliuojant draudžiama viršyti leidžiamą laikomąją galią (pvz., lubų, stelažų, liftų ir kėlimo
įrenginių apkrovą). Būtina suderinti su koordinatoriumi.
Valymas ir techninė priežiūra
Valymo ir techninės priežiūros darbus galima atlikti išjungus mašinas ir apsaugojus nuo pakartotinio įjungimo.
Jei atliekant valymo / techninės priežiūros darbus reikia pajudinti arba perkelti mašinų dalis, prieš tai šiuos
veiksmus reikia suderinti su REHAU įrangą eksploatuojančiu subjektu.
Aukštai esančios darbo vietos
Nesusijusi įmonė, atlikdama darbus aukštyje, turi naudoti pritaikytas ir patikrintas pagalbines priemones
(pastolius, keliamąsias darbo platformas ir t. t.) bei pasirūpinti, kad jos būtų tinkamai pastatytos ir naudojamos.
Pagal reikalavimus kaip apsauga nuo kritimo turi būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės (sulaikymo
diržai, tvirtinimo reikmenys ir t. t.). Papildomai rangovas turi užtikrinti, kad šiuos darbus atliks tik kvalifikuoti
darbuotojai. Darbo zona turi būti atitverta ir paženklinta pagal nustatytus reikalavimus.
Kopėčios, pastoliai ir keliamosios darbo platformos
Kopėčios, pastoliai ir keliamosios darbo platformos turi būti įrengti pagal nustatytus reikalavimus ir naudojami
tik pagal paskirtį. Prieš leidžiant naudoti pastolius, kompetentingas asmuo turi parengti patikros protokolą.
Pavojingi darbai, kuriuos atlieka vienas asmuo
Iš esmės turi būti vengiama pavojingų darbų, kuriuos atlieka vienas asmuo. Avarijos ar išimtiniais atvejais
nesusijusi įmonė darbus turi suderinti su koordinatoriumi ir naudoti pritaikytas pakaitines priemones.
Darbas kranų judėjimo zonoje
Atliekant darbus kranų judėjimo zonoje, reikia atsakingai eksploatuojančią įmonę informuoti apie darbų pobūdį
ir apimtį. Darbus pradėti galima tik suderinus su atsakingu darbo zonos operatoriumi (pvz., išjungus pagrindinį
krano jungiklį, mechaninius galinius ribotuvus).
Triukšmas
Jei atliekant darbus kyla itin stiprus neišvengiamas triukšmas (pvz., didesnis nei 85 dB(A)), turite laiku apie tai
informuoti, kad būtų galima pritaikyti atitinkamas priemones (pvz., išduoti ausines, pritaikyti darbo laiką).
Darbas su pavojingomis medžiagomis
Pavojingų medžiagų naudojimas, sandėliavimas, naudojimas ir utilizavimas turi būti iš anksto suderintas su
koordinatoriumi. REHAU pasilieka teisę neleisti naudoti ar utilizuoti tam tikrų medžiagų. Už tokio reikalavimo
pažeidimą gali būti taikomas tam tikras mokestis. Dirbant su pavojingomis medžiagomis, būtina vadovautis
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atitinkamais nurodymais dėl pavojaus (pavojingų medžiagų charak teristikomis) ir patarimais dėl saugumo
(įspėjamosiomis frazėmis). Taip pat reikia laikytis potvarkio, kuriuo reglamentuojamos pavojingos medžiagos,
specialiųjų reikalavimų. Pavojingos medžiagos (pvz., aušinimo medžiagos, dažų arba lako likučiai, tirpikliai,
alyva) jokiu būtu neturi patekti į paviršinius vandenis, gruntą arba kanalizaciją.
Oro tarša
Nesusijusios įmonės atsakingas asmuo tinkamomis priemonėmis turi užtikrinti, kad bus kaip įmanoma labiau
užkirstas kelias oro taršai, pvz., dėl kenksmingų medžiagų, dulkių, dūmų, rūdžių, garų, kvapiųjų medžiagų,
arba bent jau nebus viršytos leidžiamos ribinės vertės. Nesusijusi įmonė turi vykdyti pareigą pateikti
atitinkamus įrodymus.
Papildomos apsaugos priemonės
Užsakovas pasilieka teisę taikyti apsaugos priemones, nereglamentuojamas teisės aktais, arba teikti
nesusijusiai įmonei individualius reikalavimus dėl apsaugos.
Subrangovai
Jei nesusijusi įmonė samdo subrangovą, prieš tai ji turi gauti užsakovo sutikimą. Subrangovo instruktažą turi
rengti nesusijusi įmonė.
Darbo saugos klausimai
Kilus klausimams dėl darbo saugos / saugumo, kreipkitės į REHAU koordinatorių. Prireikus, galite susipažinti
su esamais reikalavimais.
Darbų pabaiga
Baigus darbus su įrenginiais ar mašinomis, reikia atlikti galutinę patikrą. Ją atliekant, ypač svarbu nepamiršti,
kad susiję saugumo technikos įtaisai vėl turi veikti tinkamai.
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Pažeidimai
Užsakovas pasilieka teisę tais atvejais, kai pažeidžiami teisės aktai ar vidaus reikalavimai, nurodyti nedelsiant
nutraukti darbus. Būtina laikytis toliau aprašytų su saugiomis darbo sąlygomis siejamų siekių. Užsakovas turi
užtikrinti, kad jie bus perskaityti ir suprasti.
Pavojingas gyvybei elgesys
1. Darbas aukštyje be apsaugos nuo kritimo priemonių
2.

Agresyvus arba grėsmę keliantis elgesys

3.

Netinkamas prietaisų ir t. t. naudojimas

4.

Reikia nedelsiant
Alkoholio ir narkotinių medžiagų turėjimas arba buvimas apsvaigus nuo pasišalinti iš buvimo
alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų
vietos

5.

Neįrengiamos atitvaros gabenant sunkius krovinius

6.

Sunkių krovinių gabenimas nenaudojant pritaikytų pagalbinių priemonių

Elgesys, dėl kurio yra didelė tikimybė, jog įvyks nelaimingas atsitikimas
7. Darbo pradėjimas neišklausius saugumo instruktažo
8.
9.

Darbo pradėjimas neatlikus būtinojo grėsmių įvertinimo ir neišklausius
mokymo
Darbo pradėjimas negavus būtinojo leidimo stogo darbams, darbams
naudojant liepsną, darbams uždarose patalpose atlikti.

10. Draudžiamas atliekų (chemikalų, miltelių, alyvos ir t. t.) utilizavimas
12. Kopėčių kaip darbo platformų naudojimas
13. Darbas nuo netinkamai įrengtų ir nuimtų pastolių
14. Darbų atlikimas neapsaugojus (jei reikia) mašinų ir įrenginių nuo
pakartotinio įjungimo

Raštiškas įspėjimas ir
nurodymas, kad reikia
pasišalinti iš buvimo
vietos

15. Neatidus šakinio krautuvo, visų rūšių transporto priemonių valdymas
16. Važiavimas neprisisegus saugos diržo
17. Vairavimas neturint vairuotojo pažymėjimo
18. Rūkymas ne tam skirtose rūkymo vietose
Elgesys, dėl kurio yra tikimybė, jog įvyks nelaimingas atsitikimas
19. Netinkamai dėvimos asmeninės apsaugos priemonės (pvz., šalmai
nustatytose zonose)
20. Prieš pradedant darbus sudarytų susitarimų nesilaikymas
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