
Sauga vykdant griovimo darbus
Asmenys, vykdantys griovimo darbus, gali patirti kenksmingų dulkių poveikį arba susižaloti 
kilnodami ar nešiodami sunkias statybines medžiagas ir atliekas. Jie taip pat rizikuoja 
nukristi nuo pastato ir būti partrenkti statybinių elementų.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad griovimo darbai būtų vykdomi saugiai. Tai reiškia, kad jūs 
turite saugoti save nuo kenksmingų dulkių, naudoti turėklus ir pastolius, uždengti angas tarp 
perdengimo plokščių ir pan. Taip pat būtina sutvirtinti nestabilius statybinius elementus ir 
naudoti tinkamą techninę įrangą, kad nereikėtų kilnoti ir nešioti didelių svorių.

Apie tai, kaip dirbti saugiai, skaitykite toliau.

Planuokite darbus
Prieš pradėdami griovimo darbus turite juos suplanuoti taip, kad darbai būtų atlikti 
tinkamai, laikantis sveikatos ir saugos reikalavimų. Tai taikoma neatsižvelgiant į tai, ar 
ketinate nugriauti tik nedidelę pastato dalį arba visą pastatą. Svarbu suplanuoti, pvz., 
griovimo darbų eiliškumą, skirti tam pakankamai laiko ir nustatyti saugos priemonių 
poreikį.

Pašalinkite kenksmingas medžiagas
Patikrinkite, ar pastate nėra asbesto, PCB, švino, balandžių išmatų, pelėsių, izoliacinių ir kitų 
medžiagų, kurios kelia pavojų sveikatai. Tada prieš pradėdami griovimo darbus pašalinkite 
pavojingas medžiagas pagal konkrečiai vietovei taikomas taisykles.

Atkreipkite dėmesį, kad norėdami dirbti su asbestu turite išklausyti privalomą mokymo 
 kursą, kurio metu mokoma, kaip elgtis su asbestu, ir kad apie darbus su asbestu turite 
pranešti Danijos darbo aplinkos tarnybai (DAT) prieš darbų pradžią. Kitiems darbams 
atlikti taip pat reikalingas specialaus mokymas ir išsamus instruktavimas.

Darbo sauga
Griovimo darbus atlikite tokia seka, kuri užtikrins, kad nenukrisite nuo pastato ar neįlūšite 
į jį, ir kad pastatas ar pastato dalis nesugrius. Taip pat saugokite save naudodamiesi 
turėklais ir pastoliais bei uždengdami angas stogo ir grindų perdangose.

Be to, saugokite save nuo dulkių naudodami ventiliaciją, kvėpavimo takų apsaugos 
priemones ir valydami H klasės dulkių siurbliu.

Visada taikykite tokius darbo metodus ir naudokite tokias mašinas bei asmenines apsaugos 
priemones, kurios užtikrina aukščiausio lygio apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų, didelių 
svorių kėlimo, dulkių, triukšmo ir vibracijos.
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Rūšiuokite atliekas ir valykite
Po nugriovimo medžiagos ir atliekos turi būti surūšiuotos. Kreipkitės į savivaldybę dėl 
 atliekų, įskaitant aplinkai pavojingas atliekas, pvz., PCB ir asbestą, šalinimo.

Svarbu kasdien apsitvarkyti, surūšiuoti atliekas ir išvalyti, norint apsisaugoti nuo suklupimo 
ir nukritimo bei sumažinti dulkių kiekį.
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Išsamiau apie taisykles
Atkreipkite dėmesį, kad mes nurodėme tik svarbiausias taisykles,  reglamentuojančias 
griovimo darbų saugą. Daugiau informacijos apie taisykles pateikta DAT gairėse, 
 Vykdomajame įsake ir žinyne „MANUAL - Working Environment for Building and 
Construction“, kurį parengė Statybos sektoriaus darbo aplinkos komitetas.
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