
ANKETA KOMERCINIAM PASIŪLYMUI 
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTACIJAI RUOŠTI 

, nutolusių padalinių skaičius: 

  TAIP                   NE   Data 

1. Įmonės:

pavadinimas:

veikla:

darbuotojų skaičius:

2. Ar įmonės vadovas atestuotas pagal:

darbdavio, jam atstovaujančio asmens  programą 

asmens, vykdančio DSST funkcijas  programą  

DSST specialisto programą

Gaisrinės saugos mokymų programą 

3. Ar apmokyti ir atestuoti asmenys darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais,

4. Ar įmonėje yra: TAIP  

įsteigta saugos ir sveikatos tarnyba (toliau DSST)

pristatytas pranešimas į VDI apie  DSST steigimą

išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai

5. Ar įmonėje yra:     TAIP NE 

biuras

sandėliai

pardavimo patalpos

gamybinės patalpos

dirbtuvės

teritorija

autoūkis

kitos patalpos (įvardinti konkrečiai)

6. Ar įmonėje yra:  TAIP NE 

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka

Profesinės rizikos vertinimas

pažymėjimų išdavimo data:

atskiro padalinio vadovas

įmonės vadovo įgaliotas asmuo saugai ir sveikatai

DSST specialistas

atsakingas už gaisrinę saugą

atsakingas už elektros ūkį

NE

TAIP NE Data

DSS ir darbo teisės būklės bendrinis klausimynas



Darbų saugos instrukcijos, kokios (išvardinti): 

Žurnalai, kokie (išvardinti): 

7. Darbuotojų pareigų sąrašas (pildyti lentelę)

Eil. 
Nr. Pareigos (pagal darbo sutartį) 
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Atlieka kitokius  
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8. Įrenginių sąrašas (pildyti lentelę) – į šį sąrašą turi būti įtraukti:visi  įrenginiai ir įrengimai, transporto priemonės, prietaisai
bei keliamieji mechanizmai

Eil. 
Nr. Įrenginio pavadinimas 

Anketą užpildė: 

Telefonas: 

(pareigos, vardas, pavardė)  

Mobilus telefonas   Faksas 

El.paštas:

vairuojantys krovininius automobilius (virš 3.5 t.)        
dirbantys virš 1,3 m iki 5 m aukštyje
dirbantys virš 5 m aukštyje              
naudojamos cheminės medžiagos         
atliekantys krovos darbus naudojant įrangą  
(auto-elektrokrautuvai, hidrauliniai vežimėliai ir kt.) 
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