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1. Veselības un drošības prasības

Svarīgs punkts

Veselība un drošība darba vietā ir 

jebkura darbinieka un arī praktikanta 

atbildība. 

Uzņēmumam pret Jums ir atbildība

Uzņēmums ir atbildīgs par drošas darba vides nodrošināšanu un par to, ka Jūsu veselība un drošība nav 

apdraudēta darba vietā.

Jums ir atbildība pret uzņēmumu un kolēģiem

Jūs pats esat atbildīgs par sevis pieskatīšanu un Jūsu veselību un drošību. Jums arī jārūpējas par to, ka 

Jūs neapdraudat citus cilvēkus. 

Jūs varat apdraudēt citus cilvēkus, ja:

 Jūs rīkojaties nedroši;

 Jūs nesekojat darba drošības praksei un norādījumiem;

 Jūs neziņojat par situāciju, kas var rezultēties kādā ievainojumā.

Lai nodrošinātu savu un apkārtējo drošību, pārliecinieties, ka Jūs zināt pareizās darba drošības 

procedūras Jūsu darba vietā. Tas nozīmē: 

 Uzmanīgi klausieties darba drošības informācijā, ko sniedz Jūsu uzņēmums;

 Jautājiet pēc paskaidrojumiem, palīdzības vai instrukcijām, ja Jūs neesat drošs, kā veikt kādu 

darba uzdevumu atbilstoši darba drošības noteikumiem.
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2. Apdraudējuma identifikācija, risku novērtēšana un risku kontrole

Svarīgs punkts

Apdraudējums ir jebkas, kas var 

kaitēt Jums vai jebkuram citam. 

 Ir trīs soļi, kā pārvaldīt darba drošību:

 Ievērot apdraudējumu (apdraudējuma identifikācija)

 Novērtēt risku (risku novērtēšana)

 Veikt izmaiņas (risku kontrole)

Darba vietā Jūs varat izmantot šos trīs drošas domāšanas soļus, lai novērstu potenciālos negadījumus. 

2.1. Ievērot apdraudējumu

 Apdraudējumu piemēri sevī ietver: 

 Bojāti elektriskie vadi (var rasties elektrošoks)

 Bīstami sakārtotas kastes (var uzkrist kādam virsū)

 Skaļa tehnika (var bojāt Jūsu dzirdi)

Atrodoties darba vietā, Jums pastāvīgi jānovēro jebkas, kas var būt bīstams.

Ja Jūs redzat, dzirdat vai saožat ko dīvainu un domājat, ka tas var radīt 

apdraudējumu, lūdzu, ziņojiet par to. 

 Nekārtīga, nesagatavota darba vieta

 Putekļi

 Slikta ventilācija
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2. Apdraudējuma identifikācija, risku novērtēšana un risku kontrole

Svarīgs punkts

Risku novērtēšana nozīmē 

noteikt, kāda ir iespējamība, ka 

apraudējums kādam kaitēs un 

cik nopietns var būt šis 

kaitējums.

2.2. Novērtēt risku

 Kad Jūs ievērojat apdraudējumu, novērtējiet risku, uzdodot sev divus 

jautājumus:

 Kāda ir iespējamība, ka šis apdraudējums var kaitēt man vai kādam citam?

 Cik stipri es vai kāds cits var tikt traumēts? 

 Vienmēr pastāstiet kādam (uzņēmuma pārstāvim vai darba aizsardzības 

speciālistam) par apdraudējumu, ko Jūs nevarat pats novērst. It īpaši, ja 

apdraudējums var izraisīt būtisku kaitējumu jebkuram.

Piemēram:

 Pajautājiet darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā instrukcijas un 

apmācības, pirms uzsākat lietot darba aprīkojumu;

 Jautājiet pēc palīdzības, kad Jūs ceļat un pārvietojat smagus objektus;

 Parādiet darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā darba vietu, ja Jūs 

domājat, ka tur pastāv apdraudējumi darba drošībai.

 Ja Jūs neesat pārliecināts par drošāku veidu, kā veikt kādu no Jūsu darba 

pienākumiem – vienmēr jautājiet tālākus norādījumus darba vidē balstītu 

mācību vadītājam uzņēmumā.
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2. Apdraudējuma identifikācija, risku novērtēšana un risku kontrole

2.3. Veikt izmaiņas

 Labākais veids, kā novērst apdraudējumu, ir tikt no tā vaļā. Tas ne vienmēr ir iespējams, taču Jūsu uzņēmumam būtu 

jāmēģina samazināt apdraudējumu bīstamību, izvērtējot šādas opcijas (no vismazāk efektīvas līdz visefektīvākajai): 

 Likvidēšana – dažreiz apdraudējums darba aprīkojumā, vielās un darba praksē var tikt novērsts pilnībā (piemēram, 

augstu logu tīrīšana no zemes ar īpašu logu tīrāmo tā vietā, lai izmantotu trepes un riskētu ar iespēju no tām nokrist).

 Aizvietošana – dažreiz mazāk apdraudoši priekšmeti, vielas un darba prakse var tikt izmantota (piemēram, netoksiska 

līme toksiskas līmes vietā).

 Izolācija – nošķirt apdraudējumu no cilvēkiem, īpaši apzīmējot apdraudēto vietu, izvietojot drošības barjeras vai īpašas 

sienas (piemēram, veicot metināšanas darbus, var tikt izvietotas speciālas pārvietojamas sienas, lai šos darbus izolētu no 

pārējiem darbiniekiem. Īpaša nodalīšana arī var tikt izmantota, lai izolētu darbus no garāmgājējiem).

 Papildu drošības aprīkojums – papildu drošība var tikt pievienota darba rīkiem un aprīkojumam, kā arī īpašs aprīkojums 

var tikt pievienots tehnikai. Šo aprīkojumu nekad nevajag noņemt vai atslēgt. 

 Sniegt instrukcijas darbiniekiem par drošu darba veikšanu – izveidot un ieviest darba drošības procedūras. 

Izglītojamajiem jāsniedz informācija un instrukcijas, kā arī jāseko norādītajām procedūrām, lai nodrošinātu darba drošību. 

 Personīgā aizsardzības aprīkojuma un drēbju izmantošana – ja pēc visu iepriekšējo mēru veikšanas riski vēl joprojam

saglabājas, tad ir nepieciešams sākt izmantot īpašu drošības aprīkojumu, kā drošības cimdus, ķiveres, austiņas utt. Tas 

viss Jūs var aizsargāt no apdraudējuma, kas saistīts ar darba pienākumu veikšanu, piemēram, strādājot ar ķīmiskām 

vielām vai trokšņainos apstākļos.

Dažreiz būs nepieciešami vairāki no augstāk minētajiem risku kontroles mēriem, lai nodrošinātu efektīvu apdraudējumu novēršanu.
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1. Kādi ir trīs galvenie izmantojamie soļi, lai nodrošinātu veselību un drošību 

darba vietā?

2. Kādi ir darba vietu apdraudējuma piemēri?

3. Kā darbinieks ar novērtēt apdraudējuma risku?

4. Kādas ir iespējas samazināt apdraudējuma bīstamības pakāpi?

Pašpārbaudes jautājumi
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3. Fizisks darbs

Svarīgs punkts

Fiziskais darbs attiecas uz jebkuru 

aktivitāti, kuras veikšanai 

nepieciešams cilvēka spēks, veicot 

celšanu, nocelšanu, stumšanu, 

vilkšanu, turēšanu utt. 

 Fiziskā darba veikšanas traumas sevī ietver: 

 Izmežģījumus un sastiepumus

 Kakla un muguras ievainojumus

 Paslīdēšanas, nokrišanas un sasitumu negadījumus

 Sagriezumi, zilumi un salauzti kauli

 Trūci

 Pārstrādāšanās sindromi

Lielākā daļa fiziskā darba veikšanas traumu var tikt novērstas, izstrādājot darba pienākumus tā, lai tiktu 

samazināta šo risku rašanās, nodrošinot instrukcijas, apmācības un pārraudzību, kas ir būtiski, lai samazinātu 

šādu apdraudējumu rašanos un nodrošinātu, ka tiek piemērotas drošas darba metodes.

Runājiet ar savu uzraugu, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu darbs ir pārāk grūts, fiziski nogurdinošs, vai ja tas pakļauj 

Jūs ievainojumu riskam. 

 Veidi, kā samazināt riskus:

 Mazāka slodze (sadalīt darbus mazākās slodzēs)

 Samazināt pieliekšanās, griešanās un aizsniegšanās kustību daudzumu

 Celt priekšmetus kopā ar citiem kolēģiem

 Izmantot mehānisku palīdzību (piemēram, ratus, regulējamus krēlus utt.)

 Novērst muskuļu sastiepumus un nogurumu. Tajā skaitā, veicot

iesildīšanos pirms darba, ņemot pārtraukumus un pakāpeniski veicot 

jaunus uzdevumus.
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1. Kādi ir fiziskā darba veikšanas traumu piemēri?

2. Kā var samazināt fiziskā darba veikšanas traumu riskus? 

Pašpārbaudes jautājumi
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4. Bīstamas vielas

Svarīgs punkts

Bīstama viela var būt jebkura viela, 

cieta, šķidra vai gāzveida, kas var 

radīt kaitējumu Jūsu veselībai. 

 Jūsu darba vieta var izmantot bīstamas vielas

 Bīstamas vielas var būt lietas, ko Jūs redzat katru dienu, piemēram, krāsa, līme, tīrīšanas šķidrums utt. 

 Bīstamas vielas var būt kodīgas, uzliesmojošas, sprādzienbīstamas, toksiskas, oksidējošas vai 

reaģējošas ar ūdeni.

Tām jābūt identificētām darba vietā (arī tad, kad tās tiek transportētas) ar atsevišķu krāsojumu un simboliem.

Bīstamas vielas ir klasificētas, pamatojoties uz iespējamajām sekām uz Jūsu veselību, to akūtumu (iedarbības 

laiku) vai hroniskumu (ilgtermiņa sekām).

Bīstamas vielas ir klasificētas, pamatojoties uz tūlītējām ķīmiskām vai fiziskām sekām, piemēram, uguni, 

sprādzienu, koroziju vai saindēšanos. Negadījumā, kurā iesaistītas bīstamas vielas, var tik nodarīti nopietni 

zaudējumi gan īpašumiem, gan arī apkārtējai videi.

Kaitējums veselībai var notikt pēkšņi (akūts), piemēram, reiboņi, nelabuma sajūta vai niezošas acis vai āda;

Tas var arī notikt pakāpeniski, gadu laikā (hronisks), piemēram, ādas iekaisums vai vēzis
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4. Bīstamas vielas

Materiālu drošības datu informācija sniedz detalizētu informāciju par konkrētas vielas vai peces 

bīstamību. Tā sniedz vairāk informācijas par to, kas atrodama uz etiķetes. Bīstamu vielu un preču 

ražotājiem un piegādātjiem ir pienākums nodot šo informāciju Jūsu uzņēmumam, ja tāda tiek 

pieprasīta. 

Ir svarīgi, ka bīstamas vielas darba vietās tiek izmantotas atbilstoši ražotāja vai izplatītāja 

instrukcijām un norādījumiem. Jebkāda risku kontrole, kas norādīta materiālu drošības datu 

informācijā, un izveidotās procedūras ir stingri jāievēro. 

 Atceries:

 Seko drošām darba procedūrām

 Vienmēr valkā pareizo personīgo aizsardzības aprīkojumu un apģērbu, ko Tev nodrošina 

uzņēmums

 Neēd, nedzer un nesmēķē, kamēr strādā ar bīstamām vielām

 Neglabā ēdienu vai dzērienus tuvu bīstamām vielām

 Ja esi saskāries ar bīstamām vielām, tad, pirms dodies uz tualeti, plāno ēst vai dzert, kārtīgi 

nomazgā rokas un seju ar ziepēm un ūdeni

 Pirms lieto bīstamas vielas, uzmanīgi iepazīsties ar materiālu drošības datu informāciju. Ja 

tāda nav pieejama, tad lūdz uzņēmumu tādu pieprasīt un iegūt
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1. Kādas var būt bīstamas vielas? 

2. Kādi mēri jāīsteno, lai aizsargātu sevi no bīstamām vielām? 

Pašpārbaudes jautājumi
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Trešais temats

5. Troksnis

Svarīgs punkts

Ilgstoša pakļautība trokšņu līmenim 

virs 85 dB(A) var būtiski ietekmēt 

Jūsu dzirdi.

Ja apkārtējais troksnis Jūs spiež pacelt balsi, lai kāds Jūs dzirdētu metra attālumā, Jūsu dzirde tiek pakļauta 

riskam.

Skala, kas tiek lietota, lai mērītu troksni atbilstoši tam, ko cilvēks dzird, tiek mērīta decibelos (dB(A)). Parasta 

saruna ir aptuveni 60 dB(A) līdz 65 dB(A). 85 dB(A) ir trokšņu līmenis, no kura Jums ir jāsāk pacelt balsi, taču 

90 dB(A) Jums nāksies kliegt, lai Jūs izdzirdētu. Ilgstoša pakļautība trokšņu līmenim virs 85 dB(A) nopietni 

ietekmē Jūsu dzirdi. Šis ir līmenis, kad uzņēmumā ir jāīsteno trokšņu kontroles mēri.

 Apakšā esošā tabula sniegs Jums priekšstatu par tipiskiem trokšņu līmeņiem

 Ja nepastāv iesēja norobežot cilvēkus no potenciālās dzirdes traumēšanas, uzņēmumam šiem darbiniekiem 

jāizsniedz pareizais drošības aprīkojums (austiņas).

Troksnis Trokšņu līmenis dB(A)

Smaga satiksme 80

Zāles pļaušana 90

Leņķa slīpmašīna 105

Motorzāģis 105
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1. Kādi ir vispārējie noteikumi, kas norāda, ka darbinieka dzirde var tikt 

pakļauta riskam?

2. Kas ir ilgstoša pakļautība troksnim, kas var būtiski ietekmēt dzirdi? 

Pašpārbaudes jautājumi
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6. Elektrība 1/2

Elektrošoks notiek tad, kad cilvēks kļūst par elektriskās ķēdes daļu un strāva cirkulē caur viņa ķermeni.

Negadījumi un nāves gadījumi var notikt arī tad, ja aprīkojums sāk pēkšņi strādāt elektrisku kļūmju dēļ, 

uzturēšanas trūkuma vai īssavienojuma dēļ.

 Elektriskas dabas negadījumus visbiežāk izraisa šādu faktoru kombinācija:

 Apmācību vai uzraudzības trūkums

 Nedrošas darba metodes

 Nepareizi uzstādīts, uzturēts, testēts vai apzīmēts aprīkojums

 Bīstama darba vide, kur elektriskas briesmas var netikt atpazītas

Elektrošoks bieži notiek, kad cilvēki nepareizi novērtē augstumu un attālumu starp zemi un virs zemes 

esošajiem vadiem, kad viņi veic aprīkojuma, piemēram, stabu un kāpju, pārnēsāšanu vai kad viņi izmanto 

darba aprīkojumu ar augstuma pagarinājumiem, piemēram, ceļamkrānus. 
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6. Elektrība 2/2

Vispārīgā darba piesardzība

 Izglītojamie un studenti ir jāuzmana visu laiku kādam kvalificētam darbiniekam.

 Tikai profesionāli darbinieki var nodarboties ar elektriskiem darbiem. Nekvalificētai personai nevar tikt uzdots 

uzdevums veikt šādus pienākumus.

 Turiet ieslēgtus rīkus un aprīkojumu drošā darba kārtībā, izmantojot pārbaudes un preventatīvās uzturēšanas 

programmas.

 Atvienojiet no strāvas un ziņojiet par bojātiem rīkiem un ierīcēm, piemēram, saplēstiem elektrības vadiem. Pat pēc 

tam, kad elektriskais aprīkojums, rīks vai mašīna ir atvienota no strāvas, tā vēl joprojām var turpināt daļēji darboties 

dēļ enerģijas, kas joprojām atrodas aprīkojumā. Pēc strāvas padeves atvienošanas aktivizējiet mašīnu vai ierīci, lai 

iztērētu šo enerģiju.

 Vienmēr izslēdziet rīkus un ierīces, pirms izraujat tos no rozetes.

 Neturiet elektrības vadus uz grīdas, lai samazinātu to iespējamos bojājumus no berzes vai kontakta ar asiem 

objektiem vai ūdeni.

 Ziniet galvenās elektrības padeves vietu.

 Pārbaudiet Jums virs galvas esošos vadus un netuvojieties nokritušiem vadiem.

 Izmantojiet savas ierīces atbilstoši norādījumiem. Izlasiet lietošanas instrukcijas un sekojiet tām.

 Sargiet elektriskās ierīces un rozetes no ūdens un mitrām vietām.

 Nepārslogojiet elektriskās ķēdes un drošinātājus, izmantojot pārāk daudz ierīču vienā elektrības padeves punktā. 

Neizmantojiet dubultos strāvas sadalītājus, bet gan atsevišķu sadalītāju, ar atsevišķām rozetēm un slēdžiem.

 Darba vietā izmantotajam pārvietojamam elektriskajam aprīkojumam ir jābūt aizsargātam no netīrumu iekļūšanas 

strāvas ierīcē jeb drošības slēdzī.
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1. Kādi faktori parasti izraisa ar elektrību saistītus negadījumus? 

2. Kādi ir vispārīgie drošības un piesardzības pasākumi?

Pašpārbaudes jautājumi



 Kad Jūs strādājat ar mehānisku aprīkojumu, personu aizsardzības aprīkojums sevī var iekļaut aizsargcimdus, 

roku sargus, drošības brilles, ķiveri un drošības zābakus.

 Sargi, kas pievienoti mehāniskam aprīkojumam, Jūs aizsargā no tā kustīgām daļām. Šādus sargus nekad 

nedrīkst noņemt un, ja kāds no šiem sargiem ir bojāts vai nav pievienots, tad šo mehānisko aprīkojumu 

nedrīkst izmantot līdz brīdim, kad tas ir novērsts. Par trūkstošiem un bojātiem sargiem ir jāinformē uzreiz. Ja 

sargi tiek noņemti tīrīšanas laikā, pārliecināties, ka tie ir uzlikti atpakaļ un pārbaudīti pirms aprīkojuma 

izmantošanas uzsākšanas. Nekad neizmantojiet aprīkojumu, kas tiek tīrīts.

 Bloķēšana ir viens veids, kā apstādināt strāvas plūšanu caur aprīkojumu, kad Jūs veicat tā uzturēšanas 

darbus. Bloķētājs tiek pievienots mašīnas ieslēgšanas slēdzim, lai to nevarētu ieslēgt.

 Personai, kas strādā ar attiecīgo aprīkojumu, vajadzētu būt vienīgajai, kam ir tā slēdzenes atslēga.

 Slēdzeni var noņemt tikai tā persona, kas ir norīkota strādāt pie attiecīgā aprīkojuma vai mašīnas. Ir jāievieš 

attiecīgas procedūras, lai veiktu slēdzenes noņemšanu gadījumā, ja šī persona nav pieejama (piemēram, ir 

notikusi darbinieku maiņa, vai šī persona ir izsaukta un neatrodas darba vietā).
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7. Mehāniskais aprīkojums

Svarīgs punkts

Jūsu darba vietai ir jābūt uzturēšanas 

programmai, kas nodrošina, ka viss 

darba aprīkojums un ierīces ir drošas 

un darba kārtībā.
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1. Kāds personīgais aizsardzības aprīkojums jāizmanto, kad strādājat ar 

mehānisku aprīkojumu? 

2. Kādi ir aizsardzības rīki mehāniskajā aprīkojumā un kā pret tiem jāattiecas? 

Pašpārbaudes jautājumi



 Tipisku krišanas risku piemēri sevī ietver:

 Darbs uz vai tuvu trauslām jumta daļām, piemēram, uz stikla šķiedras paneļiem bez papildu nodrošinājuma vai 

ieviestiem drošības mēriem

 Gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana, uzturēšana un pārbaude tuvu neaizsargātām jumta malām

 Darbs no trepēm, piemēram, krāsošana, labošana vai drenāžu tīrīšana

 Darbs kokos, kura veikšanai nepieciešams uzkāpt kopā un aizsniegt tā zarus

 Darbinieku pacelšana uz priekšmetiem, lai varētu sasniegt kādu augstāku plauktu

 Uzkāpšana uz transportlīdzekļiem

 Mansarda stāvi bez attiecīgām margām vai nostiprinājumiem

 Risku kontroles pasākumi, kas varētu nodrošināt aizsardzību, sevī iekļauj:

 Izmantot rūpniecisku virves aizsniegšanas sistēmu, kas atļauj darbiniekiem atbalstīt sevi ar virvēm, kas ir pievienotas 

stipram enkura punktam  

 Uzstādīt pasīvu kritienu novēršanas ierīci, piemēram, drošības margas

 Izmantot kritienu novēršanas sistēmas, piemēram, industriālu drošības tīklu vai drošības jostu sistēmu

 Visiem no šiem pasākumiem nepieciešami īpaši apmācību pasākumi darbiniekiem, kā arī īpaši izveidots aprīkojums, kas 

regulāri jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka tas nav nolietojies vai bojāts.

 Ja kāpņu lietošana ir vienīgais iespējamais uzdevuma veikšanas veids, veicot darbus vairāk nekā 2 metru augstumā, 

uzņēmumam ir jānodrošina, ka šīs kāpnes ir piemērotas šāda uzdevuma veikšanai. Kāpnes nepieciešams piesiet atbilstoši 

iespējām, lai nodrošinātu, ka tās ir stabilas un nenokritīs. Darba uzdevumos, kur trepes tiek bieži izmantotas, var izveidot 

trepju kronšteinu, kas nodrošinātu iespēju nostiprināt trepes pirms darba uzsākšanas. Trepes vienmēr rūpīgi jāpārbauda 

pirms darba uzsākšanas un nekad nevajadzētu tās lietot, ja zeme ir slidena vai mīksta. Rīkus un aprīkojumu nekad 

nevajadzētu nest augšā vai lejā pa trepēm – tos nepieciešams uzvilkt un nolaist maisā. To var veikt persona uz zemes, 

vienlaikus uzmanot gājējus un apkārtējo satiksmi.
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8. Kritieni no augstuma
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1. Kādi ir tipiski nokrišanas risku piemēri?

2. Kādi risku kontroles mēri var palīdzēt pasargāt no nokrišanas riska? 

Pašpārbaudes jautājumi



Lietas, kas var ietekmēt riskus, kas saistīti ar strādāšanu vienatnē, ietver:

 Cik ilgi persona strādās vienatnē

 Kādā diennakts laikā persona strādās vienatnē

 Komunikācijas rīku, piemēram, telefona, neesamība

 Darba vietas atrašanās vieta un tās pieejamība

 Strādājošās personas prasmes, pieredze un raksturs

Daži uzdevumi (piemēram, strādāt ar motorizētiem rīkiem, kā motorzāģis) nekad nav veicami vienatnē. Citi 

uzdevumi var tikt uzmanīgi novērtēti no vairāku darbinieku puses, pirms tos atzīt par piemērotiem veikšanai 

vienatnē. Kontaktu un avārijas situāciju apzināšana jāveic vienmēr, pirms tiek uzsākts šāds darbs.

Spiediens un stress

 Visiem cilvēkiem ir attiecīgs stresa līmeņa limits. Sniegums var samazināties, kļūdas var tikt pieļautas un 

darbinieka veselība var tikt negatīvi ietekmēta.

 Kad atvieglojums no saspringtas situācijas nav pieejams vai tas ir tikai uz īsu laika periodu, cilvēka 

ķermenim nav laika atslābt, nomierināties un stress kļūst par ilglaicīgu un nopietnu problēmu.
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9. Personīgā drošība
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1. Kādas ir galvenās lietas, kas var palielināt risku, kad strādājat vienatnē?

2. Kādas var būt stresa un spiediena sekas darba vietā? 

Pašpārbaudes jautājumi



 IAL un apģērbs sevī iekļauj:

 Kombinezonus un aizsargājošus priekšautus

 Galvas aizsardzību – drošības ķiveres, cepures ar platām malām, kas aizsargā no saules

 Drošības zābakus un apavus

 Drošības brilles

 Cimdus

 Respiratorus un maskas

 Austiņas

IAL izmantošana

 Darbiniekiem un izglītojamiem ir jāsniedz instrukcijas, kā izmantot IAL un apģērbu, ko izsniedz uzņēmums. 

Viņi ir jāinformē, kādēļ nepieciešams izmantot IAL pirms darba pienākumu uzsākšanas, kam tie izsniegti.

 Uzņēmumiem jāpārliecinās, ka iegādātie un izsniegti IAL atbilst attiecīgajiem nacionālajiem standartiem.

 Viņiem ir jāpārliecinās, ka IAL tiek glabāti tīri, ka tie ir viegli atrodami, kad nepieciešams.

 IAL ir regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie ir labā darba kārtībā.

 Bojāti IAL ir attiecīgi jāatzīmē un par tiem ir jāinformē darba vidē balstītu mācību vadītājs uzņēmumā, lai 

nodrošinātu to neizmantošanu, līdz tie ir salaboti. Vai arī tie ir jāizmet un jāaizstāj ar jauniem.
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10. Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)

Svarīgs punkts

Kad briesmas darba vietā nevar tikt 

likvidētas vai samazinātas ar citām 

risku kontrolēm, uzņēmumam ir 

jānodrošina nepieciešamie IAL.
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1. Kādi ir individuālo aizsardzības līdzekļu piemēri?

2. Kā individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto? 

Pašpārbaudes jautājumi



 Ja Jūs vai kāds no Jūsu kolēģiem ir iesaistīts negadījumā, pirmā palīdzība ir vitāli svarīga.

 Esiet drošs, ka Jūs zināt, kur un kādas pirmās palīdzības ierīces ir pieejamas Jūsu darba vietā un 

kas ir atbildīgs par pirmās palīdzības sniegšanu.

 Jūsu uzņēmumam ir jāpastāsta, kur atrodas ugunsdzēšamie aparāti, kādiem ugunsgrēku tipiem tie 

ir piemēroti un kurš ir autorizēts tos izmantot.

 Ja ir notikusi ārkārtas situācija vai ugunsgrēks, atskanēs trauksmes zvans. Jums jābūt spējīgam 

atšķirt dažādos trauksmes zvanus, lai Jūs zinātu, ko tie nozīmē. 
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11. Tikt galā ar ārkārtas situāciju
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1. Kas ir vitāli svarīgi, ja darbinieks vai izglītojamais ir iesaistīts negadījumā? 

Pašpārbaudes jautājumi
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1. Kādus jautājumus Jūs varat uzdot izglītojamajam pašā mācību sākumā?

2. Ko Jums vajadzētu par sevi pastāstīt izglītojamajam?

3. Ko Jūs varat darīt pēc iepazīšanās ar izglītojamo?

4. Kas Jums būtu jādara pēc tam, kad esat iepazinies ar izglītojamo?

5. Kādi pienākumi ir uzņēmumam pret darbiniekiem?

6. Kādi pienākumi ir darbiniekam un arī izglītojamam pret uzņēmumu un kolēģiem?

7. Kādā veidā darbinieks un izglītojamais var apdraudēt citus cilvēkus?

8. Kas būtu jādara darbiniekiem un izglītojamam, lai nodrošinātu drošību?

9. Kādi ir trīs soļi, kas tiek lietoti, lai nodrošinātu veselību un drošību darba vietā?

10.Kādi ir darba vietas negadījumu piemēri?

11.Kā darbinieks un izglītojamais var novērtēt negadījuma riskus?

12.Kādi ir veidi, lai negadījumus padarītu mazāk bīstamus?

13.Kādi ir fizisko darbu veikšanas ievainojumu piemēri?

14.Kādi ir iespējamie veidi, kā samazināt fizisko darbu veikšanas iespējamos riskus un ievainojumus?

Pašpārbaudes jautājumi
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15. Kas var būt bīstamas vielas?

16. Kādi mēri jāīsteno, lai pasargātu sevi no bīstamām vielām?

17. Kāds ir vispārējais noteikums, lai noteiktu, ka darbinieka vai izglītojamā dzirde ir apdraudēta?

18. Kas ir ilgstoša pakļautība troksnim, kas būtiski ietekmē dzirdi?

19. Kādi faktori parasti izraisa elektriskas dabas negadījumus?

20. Kādi ir vispārīgie drošības pasākumi?

21. Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jānēsā, strādājot ar mehānisko aprīkojumu?

22. Kādi ir aizsardzības rīki mehāniskajā aprīkojumā un kā pret tiem jāattiecas?

23. Kādi ir tipiski nokrišanas riska piemēri?

24. Kādi ir risku kontroles mēri, kuri var tikt izmantoti, lai pasargātu no nokrišanas riska?

25. Kādi aspekti var paaugstināt riskus, strādājot vienam? 

26. Kādas var būt stresa un spiediena darbā sekas?

27. Kādi ir individuālo aizsardzības līdzekļu piemēri?

28. Kā jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi?

29. Kas ir būtiski, ja darbinieks vai izglītojamais ir iesaistīts negadījumā?

Pašpārbaudes jautājumi


