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VISI BESILANKANTYS RABEN TERITORIJOJE AR DALYVAUJANTYS 
MŪSŲ PROCESUOSE PRIVALO LAIKYTIS IR VADOVAUTIS ŠIOMIS TAISYKLĖMIS 

 

  
 

▪ Darbus pradėkite pasitempę ir pasiruošę; nepaveikti psichotropinių ir kitų medžiagų, alkoholio 

▪ Atlikite patikrą prieš pradedant darbą 

▪ Nedirbkite pavojingo ar nesaugaus darbo 

▪ Turėkite tinkamus įrankius ir įrangą bei įsitikinkite, kad jie yra geros būklės ir tinkami darbui atlikti  

▪ Žinokite, ką daryti pavojaus atveju 

▪ Valdykite techniką (įskaitant robotus) tik tada, kai žinote apie galimas rizikas ir galite saugiai dirbti 

▪ Saugokite aplinką: 

▪ Rūšiuokite atliekas mūsų terminaluose 

▪ Tausokite vandenį ir elektrą 

▪ Neterškite požeminio ar lietaus vandens išleisdami chemines medžiagas 

▪ Draudžiama remontuoti ir plauti transporto priemones terminaluose, išskyrus transporto priemonių 

servisus 

 

 

 

▪ Mokėkite naudoti asmenines apsaugos priemones (AAP). Naudokite AAP pagal reikalavimus, aprašytus 

informaciniuose stenduose prie terminalų įėjimų ir tam tikrose darbo vietose 

▪ Dėvėkite ir naudokite asmenines apsaugos priemones (AAP), kurios yra geros kokybės, nepažeistos bei 

tinkamos atlikti užduotį 

Minimalūs Raben Grupės reikalavimai šiose zonose:  

▪ Sunkvežimių aikštelėse terminaluose: šviesą atspindinti liemenė 

▪ Terminaluose ir kontraktiniuose logistikos sandėliuose: šviesą atspindinti liemenė, apsauginiai batai 

ir apsauginė kepurė 

▪ Kiti procesai: pagal proceso vietoje pateiktą informaciją 

 

 

 

▪ Vadovaukitės priešgaisrinės saugos procedūra 

▪ Rūkyti (taip pat ir elektronines cigaretes) galima tik tam skirtose rūkymo vietose 

▪ Užtikrinkite prieigą prie priešgaisrinės įrangos ir evakuacijos maršrutų 

▪ Neblokuokite priešgaisrinių vartų 

▪ Jei suskamba pavojaus signalas, eikite link artimiausio avarinio išėjimo, vadovaudamiesi evakuacijos 

1 # PAGARBA SISTEMOS PAGRINDAMS 

2 # ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 

3 # PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA IR 
PIRMOJI PAGALBA 



   

 

   

maršruto ženklais, ir eikite į nurodytą susirinkimo vietą. Vykdykite evakuacijos koordinatoriaus nurodymus  

 

 

 

▪ Laikykitės eismo taisyklių tiek Raben teritorijoje, tiek už jos ribų 

▪ Laikykitės leistino greičio ir prisisekite saugos diržus (maksimalus greitis sunkvežimių aikštelėse – 20 km/h, 

sandėliuose – 10 km/h) 

▪ Naudokite transporto priemones ir techniką, atitinkančius vežamų prekių rūšį 

▪ Nesinaudokite mobiliaisiais telefonais / išmaniasiais telefonais / ir kitais mobiliaisiais įrenginiais vairuojant ar 

vaikštant sandėlyje 

▪ Griežtai laikykitės visų privalomų teisinių nuostatų, susijusių su mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimu 

vairuojant 

▪ Būkite ypač atsargūs naudodami laisvų rankų įrangą, kai vairuojate 

▪ Laikykitės saugaus atstumo tarp savo transporto priemonės ir kitų transporto priemonių 

▪ Imkitės specialių atsargumo priemonių, esant pavojingoms vairavimo sąlygoms 

▪ Sustokite, jei jaučiatės pavargę 

▪ Pėstieji – eikite tam skirtais takais, neskubėkite, duokite kelią po sandėlį judantiems krautuvams. 

 

 

 

▪ Nedelsdami praneškite apie visus incidentus (sužalojimus, eismo įvykius, pavojų aplinkai, gaisrus ir incidentus, 

kurie vos neįvyko) savo vadovui, DSS koordinatoriui arba kitam Raben darbuotojui. 

▪ Apsvarstykite kiekvienos užduoties poveikį sveikatai 

▪ Saugokitės pavojų, neignoruokite jų 

▪ Pasikeitus organizacijai, įrangai, procesui: 

▪ Patikrinkite, ar rizikos faktorius buvo iš naujo įvertintas po pasikeitimo 

▪ Aptarkite pasikeitusias sąlygas kasdieniame susirinkime prieš darbo pradžią 

▪ Jei manote, kad pakeitimai yra nesaugūs, praneškite apie tai savo vadovui 

 

 

 

▪ Dirbkite saugiai 

▪ Prižiūrėkite švarą savo darbo vietoje 

▪ Jei krovimas vyksta rankomis – atsižvelkite į svorio ir dydžio apribojimus vienam asmeniui keliant, stumiant, 

traukiant 

▪ Užtikrinkite, kad technika ir transporto priemonės būtų tinkamos atlikti užduotį, techniškai patikrintos ir 

patvirtintos naudojimui 

▪ Taikykite ergonomikos taisykles 

4 # EISMAS (MAŠINOS, TRANSPORTO PRIEMONĖS, PĖSTIEJI) 

5 # PRANEŠIMAS APIE PAVOJUS 

6 # SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI 



   

 

   

▪ Žinokite, kaip laikyti, šalinti ir tvarkyti pavojingas medžiagas, su kuriomis dirbate 

▪ Užtikrinkite, kad energijos šaltiniai būtų saugūs ir nekeltų pavojaus sveikatai bei gyvybei  

▪ Praneškite apie darbo procesų pokyčius, siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų ar su profesija susijusių ligų 

riziką 

▪ Jei nesate Raben įmonės darbuotojas, susipažinkite su savo darbo srities DSS koordinatoriumi ir jo 

įgaliojimais, vykdykite jo nurodymus. Išsamią informaciją apie  DSS koordinatorių rasite informacinėje lentoje 
 

 

▪ Būtinai išklausykite privalomus mokymus 

▪ Instruktuokite lankytojus, subrangovus ir kitus asmenis, įeinančius į mūsų patalpas 

▪ Saugokite įvykusių mokymų įrašus 

▪ Pasidalinkite savo žiniomis ir patirtimi su kitais 

▪ Patikrinkite svarbią DSS informaciją informacinėse lentose – bendrąsias DSS taisykles konkrečiai sričiai 

 

 

 

▪ Jei nėra bendrinių apsaugos priemonių, naudokite asmenines apsaugos priemones prevencijai nuo kritimo 

(pvz., šalmą, diržus). 

▪ Dirbdami ant stogo atlikite išankstinę apžiūrą, rizikos įvertinimą, patikrinkite vietos, apsauginių turėklų ir 

gelbėjimo lynų įrengimą 

▪ Būkite apmokyti, sertifikuoti bei aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai naudojate mobilias 

paaukštintas darbo platformas 

▪ Žmonėms kelti naudokite tik tam skirtą įrangą 

▪ Kopėčios gali būti naudojamos tik išskirtinėmis aplinkybėmis 

 

 

 

▪ Prieš naudodami patikrinkite įrankius ir įrangą, kad įsitikintumėte, jog jie tinkami užduočiai, ypač maksimaliai 

keliamajai galiai ir krovinio tipui. 

▪ Patikrinkite, ar įranga yra geros būklės 

▪ Praneškite apie pastebėtus įrangos defektus 

▪ Tinkamai pritvirtinkite krovinį 

▪ Įsitikinkite, kad jūs ar kiti asmenys nėra įrangos ir pakelto krovinio kritimo zonoje 

 

 

 

 

▪ Žinokite, kuriems darbams reikalingi raštiški leidimai: 

7 # MOKYMAI IR KOMUNIKACIJA 

8 # DARBAS AUKŠTYJE 

9 # KĖLIMAS IR MECHANINIS VALDYMAS (ĮRANKIŲ IR ĮRANGOS) 

10 # LEIDIMAI DIRBTI 



   

 

   

▪ darbai, susiję su karščiu (virinimas, pjaustymas liepsna, šlifavimas) 

▪ elektrikos darbai 

▪ darbas su pavojingomis medžiagomis 

▪ techninės priežiūros darbai, kuriais pažeidžiamos arba išjungiamos svarbios saugos sistemos, pvz., 

gaisro ir dujų aptikimo sistemos 

▪ darbas uždarose erdvėse, šuliniuose, kanaluose, rezervuaruose 

▪ Šiuos darbus galite atlikti tik turėdami galiojantį leidimą. Jei abejojate, kreipkitės į savo vadovą. Jei pasikeitė 

darbų apimtis ar sąlygos, gaukite naują leidimą 

▪ Vykdykite leidime nurodytas instrukcijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


