Nr:____________

Rizikos analizės pagalbos lentelė
Užduotis:

Data: 01.11.2017
Rizikos pavojaus
šaltiniai/
Identifikuota rizika

Kirtimas - retinimas
Tikimybės žala

S
Grandininiai pjūklai

Traktorius

Dalyvavo:

Žalos pasekmės? Kas
galėtų atsitikti?

Rizika

K

SxK

Kritiška/pavojinga– 3
Blogas girdimumas nuo
didelio garso

3x3

Tikėtina – 3
Trauma/įsipjovimo
galimybė

Labai pavojinga -4
Nusipjauti galūnes
/mirtis

3x4

Nedidelė tikimybė -2
Ergonomika/rankena

Truputį pavojinga -2
Nedarbingumas/
netektas darbingumas

2x2

Tikėtina - 3
Garsas

Labai didelė tikimybė
–5
Įrangos laidai/
kabliukai

Labai pavojinga – 5

Labai tikėtina – 4
kampas

Labai pavojinga – 5
Traktoriaus velenas

Ką galima padaryti norint sumažinti rizikos pasekmes?
Prevencinės priemonės

SxK
Teisinga klausos apsauga, ekologiški degalai, patirtis

9
Apsaugos priemonės, grandinės, patirtis,

20

2x4
8

Kirtimo/pjovimo kursai, tvarkymas ir priežiūra, patirtis

Įrangos kontrolė, grotelės, nuotolinio valdymo pultelis,
saugus atstumo laikymasis

25

4 x5

2x1
2

12

4
5x5

Veiksmingumo
rizika

1x2
2
2x 5
10

Veleno nustaymas teisingu kampu, kursai ir patirtis

2x5
10

Tikėtina – 3
traktorius

Labai didelis pavojus -4
Traktoriaus velenas

3x4
12

Tikėtina– 3

Labai pavojinga – 5

Prispaudimo pavojus,
kirstinė žaizda

Prispaudimo pavojus,
sumušimas, kirstinė
žaizda
Kritiška/pavojinga – 3

3x5

Kritimas

Genėjimas

15

3x3

Tikėtina – 3

Nedidelė tikimybė – 2

Ridenimas, prispaudimo
pavojus, sumušimas,
kirstinė žaizda
Labai pavojinga – 4

9

2x4

Miškovežis
Velenas, netinkamai
naudojamas kranas,
traktoriaus dydis

Prispaudimo pavojus,
sumušimas

8

Naudokite nuotolinio valdymo pulta, gera techninė buklė,
žemas svorio centras, naudokite saugos diržą, pritvirtinkite
prie kabinos išorinės įrangos pusės.

1x4

Kursai, vėjo kryptis, bendroji vieta ir pleištai, laužimo
kraštas, apsaugos priemonės pagal būtinybę, pavyzdžiui:
apskaičiuoti šuolį, pasižiūrėti ar nesupuvę medžių viršūnės,
saugus atstumas, evakuavimo kelias, apsaugos
įranga/priemonės.
Kursai apie darbo technika, darbo vieta, ergonomika.
Aštrus pjūklas. Stovėti teisingoje pjaunamo medžio pusėje,
kad išvengti pavojaus krentant medžiui. Apsaugos įranga ir
teisingo pjūklo pasirinkimas pagal medžio svorį ir
efektyvumas.
Saugus pakrovimas, apmokymai, grandinių uždėjimas,
sertifikavimas, patirtis, reguliuojančios svirtys, šalmo
naudojimas, apsisukama sėdynė traktoriuje, gera priežiūra
ir švaros palaikymas.

2x5

4

10

2x1
2

1x4
4

