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Sveikata ir sauga 
 

Čia pateikiama informacija, kuria siekiama užtikrinti, kad JŪS šioje darbo vietoje nepatirtumėte 
nelaimingo atsitikimo ir nesusirgtumėte. Prašome vadovautis visu politikų ir procedūrų tekstu. 

1. Asmeninės apsaugos priemonių (AAP) politika 
- Šioje darbo vietoje visada PRIVALOMA dėvėti standų galvos apdangalą, saugią avalynę, 

ryškaus matomumo signalinę striukę ar liemenę, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius. 
Tam tikriems darbams atlikti gali būti reikalingos papildomos asmeninės apsaugos priemonės. 
Tai bus aprašyta rizikos vertinime. 

- Prie šalmo visada turi būti pritvirtinti smakro dirželiai, kuriuos būtina užsegti esant vėjui arba 
pavojui, kad šalmas gali būti nuplėštas nuo galvos. 

2. Akinių politika 
- Prie apsauginių akinių visada turi būti pritvirtinti kaklo raišteliai. Šis reikalavimas taikomas 

siekiant, kad apsauginiai akiniai nebūtų nuplėšti esant vėjui arba nenukristų darbų metu. 
3. Nelaimingi atsitikimai / Sužalojimai. Apie visus, net ir pačius mažiausius nelaimingus atsitikimus / 

sužalojimus, turi būti pranešta nedelsiant. 
4. Pirmoji pagalba. Pirmosios pagalbos įranga yra darbo vietos biure. 
5. Kėlimo įranga. Būtina turėti galiojantį kėlimo įrangos testavimo sertifikatą, kaip numatyta įstatymų. 
6. Transporto priemonių apžiūros. Įmonė turi teisę apieškoti į statybvietę įvažiuojančias / iš jos 

išvažiuojančias arba atvežamas transporto priemones, sunkvežimius, priekabas ar krepšius ir kt. 
7. Automobilių stovėjimas teritorijoje. Visos transporto priemonės teritorijoje turi būti statomos tam 

skirtoje automobilių aikštelėje. 
8. Švara statybvietėje. Privaloma vykdyti darbo vietos švaros priežiūros politiką. Nepriimtina ją tvarkyti 

tik pasibaigus dienai ar pamainai. 
9. Kasimo darbai 

- Prieš kasdami suraskite tiekimo vamzdžius. Reikalingi Metodo paaiškinimo / Rizikos vertinimo 
dokumentai. Prieš pradėdami darbus, turite gauti kasimo leidimą. Sutvirtinti / nuožulnūs šonai, 
atramos turi būti aiškiai pažymėtos. Užpildyta AF3 forma. 

10. Pastoliai. Pastolius gali pastatyti tik apmokyti ir įgaliojimus turintys asmenys. Prieš naudojant 
pastolius, juos reikia patikrinti. 

11. Darbų aukštyje politika 
- Visi darbai aukštyje turi būti atliekami saugiai, atlikus rizikos vertinimus. Pastoliai turi būti visiškai 

apkalti. Privalo būti pritvirtintos horizontalios lentos ir apsauginiai strypai. Pakeitus turi būti 
patikrinta pastolių žymų sistema. Savaitinė GA3 forma. Estakadų / saugių stovų sistema turi būti 
įrengta pagal gamintojo instrukcijas. 

- Jei negalima naudoti alternatyvių apsauginių įrenginių, naudoti darbui aukštyje skirtus diržus. 
12. Judamieji įrenginiai ir įranga. Šioje statybvietėje visus įrenginius, tokius kaip savivarčius, 

ekskavatorius, krautuvus ir buldozerius gali valdyti tik tam paskirti, patyrę ir (arba) apmokyti 
darbuotojai (privaloma turėti SOLAS CSCS kortelę). Visose įrenginiuose privaloma turėti prilipintą 
„Collen“ įrenginių lipduką. 

13. Rūkymas statybvietėje. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose zonose. 
14. Privaloma laikytis privalomų saugos ir įspėjamųjų ženklų. 
15. Elektros energija. Statybvietėje galima naudoti tik 110 V galios prietaisus (220 V galios prietaisai 

neleistini). 
16. Kopėčių naudojimas statybvietėje. Leidimą teritorijoje naudoti kopėčias reikia gauti iš „Collen“ 

statybvietės saugos pareigūno. Šis leidimas suteikiamas tik trumpos trukmės darbams, kuriems 
nepraktiška naudoti mobiliuosius bokštinius pastolius arba mobiliąsias darbines kėlimo platformas. 

17. Atvykimas / išvykimas. Visi į teritoriją atvykstantys asmenys tai turi atlikti saugiai per tam skirtą įėjimo 
punktą. Privaloma visuomet laikytis statybvietės greičio apribojimo (15 km/val.). 

18. Statybvietėje yra aprūpinimo objektai, kurie turi būti išlaikomi visą laiką. 
19. Avarinis susirinkimo punktas pažymėtas ženklu  
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Aplinkosauga 
 

Bendroji informacija 
„Collen“ yra akredituota pagal ISO 14001:2008 standartą. Mes naudojame Planavimo, atlikimo, tikrinimo ir 
veikimo aplinkosaugos valdymo sistemą. 

 
Visi darbuotojai privalo: 

- laikytis visų atitinkamų aplinkosaugos dokumentų reikalavimų; 
- tinkamai rūpintis aplinka ir naudotis savo gebėjimais bei apdairumu, siekiant sumažinti žalą 

aplinkai; 
- atliekant savo darbą elgtis sąžiningai; 
- pranešti, jei manote, kad trūksta aplinkosaugos dokumento arba jo neįmanoma laikytis, kas 

nors yra klaidinga, nesate tikri, ką daryti arba manote, kad ką nors būtų galima patobulinti; 
- aptarti aplinkosaugos rizikas ir pavojus ruošiant Saugos veiksmų planą; 
- nedelsdami pranešti apie aplinkosaugos pažeidimus savo darbų vadovui. 

 
Darbų vadovas ir valdytojas privalo: 

- žinoti aplinkosaugos pavojus ir teisinius reikalavimus, taikomus jūsų veikimo zonoje; 
- patikrinti, ar yra specialių procedūrų ir instrukcijų, kaip jūsų darbuotojams veiksmingai 

valdyti aplinkosaugos pavojus; 
- pasirūpinti, kad jūsų darbuotojai turėtų prieigą prie aplinkosaugos dokumentų; 
- patikrinti, kad jūsų darbuotojai būtų atitinkamai prižiūrimi, apmokomi ir jiems būtų 

suteikta išteklių, kad galėtų laikytis procedūrų ir instrukcijų; 
- turėti tinkamus nenumatytų atvejų planus, taikomus aplinkos avarijų atvejais; 
- ištirti visas aktualias su aplinkosauga susijusias problemas; 
- dalytis informacija su kitais įmonės skyriais; 
- įvertinti savo darbuotojų veiklą ir aptarti rezultatus su savo vadovu. 

 

Keliai  
- Galima važiuoti tik nurodytais keliais, vedančiais į ir iš statybvietės bei gabenimo keliais pačioje 

statybvietėje. 
- Privaloma laikytis didžiausio leistino 15 km/val. greičio. 
- Turite būti susipažinę su savo darbo statybvietės lietaus vandens ir nuosėdų valdymo planu 

 

Laikymas 
- CCL-E-PR-007 Cheminių medžiagų saugojimas, naudojimas ir šalinimas 
 

Oras  
- Išjunkite mašinas, kai jų nenaudojate. 
- Esant sausam orui, žemės paviršius turi būti drėkinamas, siekiant išvengti, kad medžiagos nebūtų 

vėjo išpūstos iš teritorijos. 
 

Vanduo  
- Vanduo negali būti išleidžiamas į paviršiaus vandenis arba nešvarias nuotėkas be „Collen“ 

statybvietės valdymo komandos leidimo. 
- Ryte, prieš naudodami, patikrinkite visus siurblius, kompresorius ir generatorius, ar iš jų 

neištekėjo kuras ar alyva. Aptikę incidentų, nedelsdami praneškite apie juos savo darbų vadovui. 
- Vadovautis CCL-E-PR-004 Skysto betono atliekų tvarkymo procedūra. 
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Kuras ir alyva 
- CCL-E-PR-002 Išsiliejimo į aplinką tvarkymo procedūra 
- CCL-E-PR-003 Išsiliejimo į aplinką rinkinio procedūra 
- CCL-E-PR-006 Dyzelinių kuro sistemų išvalymo procedūra 
- CCL-E-PR-007 Cheminių medžiagų saugojimas, naudojimas ir šalinimas 

 

Atliekos 
- Turite būti susipažinę su atliekų tvarkymo planu 
- Visos atliekos turi būti laikomos atliekų dėžėse arba kituose tinkamuose konteineriuose. 
- Atliekos turi būti išrūšiuotos į skirtingas dėžes, priklausomai nuo atliekų tipo. 
- Statybvietėje negalima deginti statybinių medžiagų. 
- Statybvietėje draudžiama šiukšlinti – prašome šiukšles mesti į šiukšliadėžes ir konteinerius. 
- Kiekvienas asmuo yra atsakingas už savo darbo vietos švarą. 
- Kai įmanoma, visos atliekos turi būti mažinamos, pakartotinai perdirbamos ir pakartotinai 

panaudojamos. 
- CCL-E-PR-007 Cheminių medžiagų saugojimas, naudojimas ir šalinimas 

 

Pavojingos atliekos 
- CCL-E-PR-008 Asbesto pašalinimo procedūra 

 

Gamta 
- Nenaikinkite statybvietėje esančių medžių, krūmų ir augalų bei statybvietės valdytojo leidimo. 
- Jeigu dirbate paveldu laikomoje arba saugomoje teritorijoje, susipažinkite su visomis tokiais 

atvejais taikomomis atsakomybėmis. 
 

Vietinė bendruomenė 
-  Jei į jus su skundu ar užklausa dėl aplinkos apsaugos kreipiasi visuomenės nariai, būkite 

mandagūs ir nukreipkite juos į savo darbų vadovą. 
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