
SU DSS SUSIJUSIŲ DARBO PRIEMONIŲ, KURIAS RANGOVAS PRIVALO TURĖTI IR NAUDOTI 
ATLIEKANT DARBUS AKCINĖJE BENDROVĖJE „ORLEN LIETUVA”, SĄRAŠAS 

 
1. Įspėjamosios aptvėrimo juostos. 
2. Stovai skirti įspėjamosioms aptvėrimo juostoms pritvirtinti. 
3. Tvirti apsauginiai aptvėrimai. 
4. Rangovo darbuotojų įrengti aptvėrimai privalo turėti identifikacijos lentelę, pakabintą matomoje 
vietoje, kurioje turi būti nurodytas Rangovo pavadinimas, arba ant aptvėrimų turi būti užrašas su 
Rangovo pavadinimu ir / ar jo logotipu. 
5. Dėžės, skirtos įrankiams, smulkiems daiktams (varžtams, veržlėms ir kt.) laikyti. 
6. Darbo priemonės įrenginių išsandarinimo darbų atlikimui: 
6.1. Darbo įrankiai, kurių gamintojo pateiktuose jų naudojimo dokumentuose yra nurodyta, kad juos 
galima naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje (pagaminti iš metalo, nesukeliančio kibirkšties, arba 
padengti spalvotuoju metalu); 
6.2. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (kaukės arba puskaukės) su ABEK tipo filtrais nuo dujų (1 
arba 2 klasės). 
7.  Nedegus audeklas, skirtas užkirsti kelią kibirkščių kritimui ant žmonių, įrengimų, elektros kabelių ir 
kt. atliekant ugnies darbus. 
8. Gesintuvai kiekvienai ugnies darbų atlikimo vietai (rekomenduojama turėti miltelinius gesintuvus, 
minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuve – 4 kg).  
Uždaroje talpoje atliekant ugnies darbus darbų atlikimo vieta turi būti aprūpinta angliarūgštės gesintuvu 
ir nedegiu audeklu. Uždaroje talpoje draudžiama naudoti miltelinius gesintuvus. 
9. Dujų analizatoriai nuolatinei sprogiųjų dujų koncentracijos kontrolei darbo aplinkos ore, kai tokia 
kontrolė nurodyta darbų leidime. 
10. Elektros kabelių pakėlimo ir tvirtinimo priemonės bei priemonės, apsaugančios elektros kabelius 
nuo mechaninių pažeidimų.  
11. Asmeninės apsaugos priemonės. Kiekvienas Rangovo darbuotojas turi būti aprūpintas: 
11.1. Nepalaikančiais degimo, antistatiniais ir tinkamais naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje darbo 
rūbais; 
11.2. Apsauginiu šalmu su dirželiu; 
11.3. Apsauginiais akiniais; 
11.4. Saugia avalyne; 
11.5. Klausos apsaugos priemonėmis; 
11.6. Evakavimo dujokauke, skirta naudoti evakavimuisi iš cheminio užteršimo zonos avarijos atveju. 
Evakavimo dujokaukių tipas – kaukės, puskaukės arba evakavimo respiratoriai su ABEK tipo filtrais 
nuo dujų (1 arba 2 klasės). 
12. Asmeninės apsaugos nuo kritimo priemonės darbui aukštyje. 
13. Apraišai ir gelbėjimo virvės darbui uždarose talpose. 
14. Signalinės liemenės ugnies darbų stebėtojams atliekant ugnies darbus, angų stebėtojams 
atliekant darbus uždarose talpose (papildomai – garsinės priemonės, pvz., švilpukai darbuotojų 
dėmesiui atkreipti), signalininkams (stropuotojams) atliekant krovinių kėlimo darbus kėlimo kranais. 
15. Identifikacijos lentelės ant kiekvieno biuro/buitinio ir/ar sandėliavimo vagonėlio (konteinerio). 
Lentelėje turi būti nurodyta ši informacija: Rangovo įmonės pavadinimas (logotipas), vagonėlio 
(konteinerio) paskirtis, vagonėlio (konteinerio) pastatymo terminas, kategorija pagal gaisro ir 
sprogimo pavojų, asmens, atsakingo už vagonėlio (konteinerio) priešgaisrinę saugą, vardas, 
pavardė, telefono numeris. 
Kiekvienas vagonėlis (konteineris) turi būti aprūpintas gesintuvais ir nedegiais audeklais, kiekvienas 
biuro/buitinio vagonėlis (konteineris) papildomai – pirmosios pagalbos rinkiniu. 
Detalūs reikalavimai šių konteinerių įrengimui pateikti Bendrovės Rangovų saugos ir sveikatos 
instrukcijos BDS-40 10 priede. 
16. Logotipai su Rangovo įmonės pavadinimu ant transporto priemonių. Vairuotojas ant transporto 
priemonės matomoje vietoje privalo pritvirtinti kortelę, kurioje turi būti nurodytas Rangovo įmonės 
pavadinimas, vairuotojo vardas, pavardė ir mobiliojo telefono numeris. 
17. Lipdukai su Rangovo įmonės pavadinimu (logotipu) ir darbuotojo vardu bei pavarde ant 
apsauginio šalmo priekinės pusės. 
18. Saugos ir sveikatos ženklai (pvz., dirbant su įranga, kurios skleidžiamas triukšmas viršija 
nustatytą 85 dB(A) lygį, darbo vietą pažymėti ženklu „Naudoti klausos apsaugos priemones“). 
 


