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Pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 18,1 % nelaimingų atsitikimų darbe ir 26,1 % visų profesinių ligų yra priskiriama apdirbamosios pramonės 

sektoriui. Plastiko gaminių gamyboje daţniausiai pasitaikančios traumos įvyksta dėl darbo įrengimų naudojimo, o profesinius susirgimus sąlygoje darbo 

aplinkoje nuolatos veikiantys kenksmingi veiksniai. Lietuvoje dominuoja maţos ir vidutinio dydţio plastiko gaminių gamybos įmonės, o daugumos 
nelaimingų atsitikimų jose aplinkybes ir pasekmes nulemia organizacinės prieţastys. Straipsnyje nagrinėjami galimi rizikos veiksniai dirbant plastiko 

gaminių gamybos įmonėse, siūlomos prevencinės priemonės, galinčios uţkirsti kelią profesinių ligų atsiradimui bei  nelaimingiems atsitikimams darbe. 

Plastiko gaminių gamyba, nelaimingas atsitikimas darbe, profesinė liga, rizikos veiksnys, asmeninės apsauginės priemonės 

 
Įvadas 

 

Plastikas jau daugiau nei 100 metų yra plačiai  

naudojamas įvairiose pramonės srityse, pradedant nuo 

medicinos, automobilių, statybos ir kitų sektorių, baigiant 

tiesiog buitimi. Per metus pasaulyje suvartojama apie 250-

300 milijonų tonų pagaminto plastiko. Tokį platų plastiko 

vartojimą lemia ţaliavos pigumas, lengvas apdirbimas bei 

galimas savybių keitimas naudojant papildomus uţpildus, 

plastifikatorius, stabilizatorius ir kitus priedus (Plastikas 

taiso ..., 2013). 

Per metus Europos plastiko pramonės apyvarta siekia 

net 300 milijardų EUR. Plastiko pramonėje veikia apie 59 

tūkstančiai įmonių, kuriose dirba apie 1,45 milijono 

darbuotojų. Plastiko gamybos sektoriuje sukurta 167 

tūkstančiai, o plastiko gaminių gamybos sektoriuje 1,23 

milijonai darbo vietų. Beje, dauguma plastiko gaminių 

gamybos įmonių yra priskiriamos prie maţų ar vidutinio 

dydţio (Ţalioji knyga ..., 2013). 

Lietuvos plastiko pramonė pasiţymi aukštu išvystymo 

lygiu ir laikoma viena iš perspektyviausių pramonės sričių. 

Net 52 % pagamintos produkcijos eksportuojama į kitas 

šalis. Lietuvoje veikia apie 350 plastiko ir jo gaminių 

gamybos įmonių, kuriose dirba apie 7000 darbuotojų. 

Plastiko gaminių gamybos sektoriuje taip pat dominuoja 

maţos ir vidutinio dydţio įmonės (Maţa dydţiu ..., 2013). 

 Vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais 

darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS), visų ekonominės 

veiklos rūšių (EVR) įmonėse kiekvienam darbuotojui turi 

būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Siekiant 

uţkirsti kelią profesinėms ligoms (PL) ir nelaimingiems 

atsitikimams (NA) darbe darbdavys privalo atlikti rizikos 

vertinimą kiekvienoje darbo vietoje ir įgyvendinti 

prevencines priemones rizikai sumaţinti (Darbuotojų 

saugos ..., 2003). 

Plastiko gaminių gamyboje svarbiausi darbai atliekami 

naudojant įvairias mašinas ir įrenginius (Plastics 

Manufacturing ..., 2011). Darbo įrenginių naudojimo 

bendrieji nuostatai įpareigoja darbdavį parinkti tokius 

darbo įrenginius, kurie būtų tinkami arba pritaikyti darbui 

atlikti, nekenktų darbuotojų saugai ir sveikatai (Darbo 

įrenginių ..., 2000). Dauguma plastiko gaminių gamybos 

procesų yra visiškai automatizuoti, taip apsaugant 

darbuotojus nuo kenksmingų garų, dujų ar cheminių 

junginių. Antra vertus, mechanizmų naudojimas sudaro 

prielaidas darbuotojams patirti traumas dėl šių 

mechanizmų ar jų judančių dalių mechaninio poveikio, 

galimi įvairūs kūno nudegimai. Riziką darbuotojų sveikatai 

kelia nuolatos veikiantys tokie kenksmingi darbo aplinkos 

veiksniai, kaip triukšmas, vibracija, priverstinė kūno 

padėtis, krovinių tvarkymas rankomis, nervinė, emocinė 

įtampa ir kt. Kai gamybos procesas neautomatizuotas, į 

aplinką gali patekti kenksmingos cheminės medţiagos, 

garai ar dujos (Plastics Manufacturing ..., 2011).  

Jei darbo įrenginių naudoti be rizikos darbuotojų 

saugai ir sveikatai (t.y. visiškai pašalinti rizikos) 

neįmanoma, būtina imtis priemonių, kad rizika būtų kiek 

galima maţesnė. Taikytinų rizikos maţinimo priemonių 

hierarchija yra tokia: 

1) techninių priemonių naudojimas; 

2) organizacinių priemonių taikymas; 

3) kolektyvinių apsauginių priemonių naudojimas; 

4) asmeninių apsauginių priemonių naudojimas 

(Rizikos vertinimo ..., 2007). 

Darbo tikslas – analizuojant nelaimingų atsitikimų 

darbe bei profesinių susirgimų prieţastis aptarti galimus 

profesinės rizikos veiksnius gaminant plastiko gaminius ir 

šių veiksnių poveikio prevencijos priemones. 

 

Tyrimo metodai 

 

Tyrimas grindţiamas oficialių statistinių duomenų ir 

LR valstybinės darbo inspekcijos atliktų tyrimų rezultatų 

analize. Siekiant darbo tikslo naudoti literatūros analizės, 

lyginamosios analizės ir indukcijos metodai.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis 

2011 metais Lietuvoje buvo uţregistruoti 2675 NA darbe 

atvejai, iš kurių 2498 lengvi, 124 sunkūs ir 53 mirtini. 

Vertinant bendro NA darbe skaičiaus kitimą per 

pastaruosius penkis metus (1 lentelė), matome, kad 

situacija gerėja (Ataskaita apie ..., 2012). 

 
1 lentelė. Bendras nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 

Table 1. The total number of accidents at work 

NA darbe  

Metai 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Viso  3679 3327 2093 2355 2675 

Lengvų  3385 3097 1938 2180 2498 

Sunkių  194 150 106 125 124 

Mirtinų  100 80 49 50 53 
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Tačiau reikia atkreipti dėmesį į 2009 m. duomenis, 

kurie rodo ţenkliai maţesnį NA darbe skaičių nei 

ankstesniais metais. Tokį sumaţėjimą galėjo lemti daug 

maţesnės įmonių gamybos apimtys ar net visiškas veiklos 

nutraukimas dėl sunkios ekonominės situacijos Lietuvoje 

(ypač tai pajuto statybos sektoriaus įmonės). Šią prielaidą 

tik patvirtina tolygus NA darbe skaičiaus didėjimas 

atsigaunant ekonomikai po krizės (2010 m. ir 2011 m. 

duomenys) (Ataskaita apie ..., 2012). 

Pagal mirtinų NA darbe atvejų skaičių pavojingiausios 

EVR 2011 m. Lietuvoje buvo: transportas ir saugojimas 

(30,2 %), statyba (24,5 %), apdirbamoji gamyba (13,2 %), 

prekyba (13,2 %), ţemės ūkis (7,5 %), miškininkystė (3,8 

%). Sunkių NA darbe daugiausiai įvyko statybos (26,6 %), 

transporto ir saugojimo (20,2 %), apdirbamosios gamybos 

(18,5 %) sektoriuose. Prekyboje sunkių NA darbe (2,4 %) 

vyko maţiau nei ţemės ūkyje (8,9 %) ar miškininkystėje (4 

%). Toks EVR pasiskirstymas pagal mirtinus ir sunkius 

NA darbe maţai skiriasi nuo ankstesnių metų. Galima 

teigti, kad sunkių ir mirtinų NA darbe daţnio (NA darbe 

skaičiaus 100 000 darbuotojų) kitimas 2007–2011 m. (2 

lentelė) netiesiogiai rodo pavojingiausių EVR gamybos 

apimčių sumaţėjimą (Ataskaita apie ..., 2012). 
 

2 lentelė. Sunkių ir mirtinų NA darbe daţnis 2007-2011 m. 

Table 2. The rate of severe and fatal accidents at work in 2007-2011 

NA darbe  
Metai 

2007 2008 2009 2010 2011 

Sunkių  14,4 11,1 9,2 11,4 11,3 

Mirtinų  7,4 5,9 4,2 4,6 4,8 

 

Daugiausiai NA darbe (58 % visų uţfiksuotų NA 

darbe) 2011 m. įvyko maţose ir vidutinio dydţio įmonėse, 

t.y. tokiose, kur dirbo nuo 10-249 darbuotojų – net 72 % 

mirtinų, 75 % sunkių ir 58 % lengvų NA darbe. 

Mirtinų NA darbe traumavimo veiksniais 2011 m. 

daţniausiai buvo: kelių transporto priemonės, veikiantis 

įrenginys, mechanizmas, ţmogaus kritimas iš aukščio, 

daiktų, ruošinių kritimas ir virtimas, ţmogaus griuvimas ir 

pavojingos, kenksmingos medţiagos (Ataskaita apie ..., 

2012). Matome, kad daţniausiai pasitaikantys traumavimo 

veiksniai mirtinų NA darbe metu yra tiesiogiai susiję su 

naudojamomis darbo priemonėmis, ruošinių bei kitų daiktų 

ar cheminių medţiagų naudojimu. 

Daugiau kaip 40 % visų NA darbe (2011 m. 45 %)  

kasmet įvyksta dėl prieţasčių, susijusių su asmenų 

veiksmais, daugiau kaip 10 % – su darbo įrenginiais ir 

priemonėmis, apie 10 % – su darbo organizavimu. Tačiau 

daugiausiai mirtinų (net 40-45 %) ir sunkių (35-40 %) NA 

darbe įvyksta dėl prieţasčių, susijusių su darbo 

organizavimu, o kitos prieţastys, sudaro atitinkamai po 10-

20 % yra susijusios su eismu, su asmenų veiksmais, su 

darbo įrenginiais ir priemonėmis (Ataskaita apie ..., 2012). 

2011 m. Lietuvoje buvo uţregistruota 402 profesinio 

susirgimo atvejai. Lyginant su 2010 m. (472 atvejai) PL 

skaičius sumaţėjo 14,8 % Pagal EVR daugiausiai PL 

uţregistruota statybos sektoriuje (30,3 %), apdirbamojoje 

pramonėje (26,1 %), ţemės ūkyje (13,2 %), transporto ir 

saugojimo sektoriuje (9,7 %). Pagal PL prieţastingumą 

statistiniai duomenys išlieka maţai pakitę jau eilę metų. 

Daugiausiai PL 2011 m. sukėlė fizikiniai (69,5 %) ir 

ergonominiai (25,6 %) veiksniai. Jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų ligos sudarė 52,5 %, ausų ligos 23,6 % 

bei nervų sistemos ligos 18,9 % visų uţregistruotų PL 

(Ataskaita apie ..., 2012). 

Lyginant Lietuvoje ir bendrai Europos Sąjungoje 

registruojamų PL sąrašus matomas didelis skirtumas. Mūsų 

šalyje praktiškai nenustatoma infekcinių ir kvėpavimo takų 

ligų dėl kenksmingų cheminių ir biologinių medţiagų 

poveikio, be to, Europoje yra registruojami profesiniai 

odos ir navikiniai susirgimai, psichosocialinių veiksnių 

sukeltos ligos (Urbanizacija – nauji ..., 2010). Nustatyta, 

kad net 80 % visų profesinių ligų atvejų, susijusių su 

cheminėmis medţiagomis, priskiriama maţoms ir 

vidutinėms įmonėms, taip pat NA darbe atvejų dėl 

cheminių medţiagų poveikio jose pasitaiko daug daţniau 

nei didelėse įmonėse. Apie 38 % visų NA darbe, susijusių 

su pavojingomis cheminėmis medţiagomis, įvyksta visų 

rūšių gamyboje (Expert forecast ..., 2009). 

Remiantis pateiktais VDI tyrimų duomenimis, galima 

teigti, kad didţiausia rizika darbuotojams patirti NA darbe 

kyla dirbant maţose ar vidutinėse įmonėse, ypač naudojant 

darbo įrenginius, kitas priemones, chemines medţiagas ar 

ruošinius. Per maţai dėmesio skiriama nustatyti PL, kurias 

sukelia psichosocialiniai, cheminiai, biologiniai veiksniai. 

Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 

didelės įmonės (nuo 250 darbuotojų) sudaro tik apie 0,5 % 

visų veikiančių įmonių, todėl galima teigti, kad dauguma 

plastikos gaminių gamybos įmonių yra maţos ar vidutinio 

dydţio. Gamybos procesas jose yra susijęs su mašinų, 

įrenginių ir pavojingų cheminių medţiagų naudojimu. 

Siekiant uţkirsti kelią PL atsiradimui ir NA darbe, 

pirmiausiai reikia išsiaiškinti, kokie profesinės rizikos 

veiksniai veikia darbuotojus, dirbančius šiose įmonėse. 

Plastikai skirstomi į dvi grupes: termoplastikus ir 

reaktoplastikus. Gaminiai iš abiejų grupių plastikų 

formuojami aukštoje temperatūroje, tačiau tolesni procesai, 

vykstantys juose, skiriasi. Termoplastikai sukietėja tik 

ataušę, bet po to šildant jie vėl minkštėta, o aušinant 

kietėja. Ši savybė leidţia plastiko atliekas naudoti 

pakartotinai. Reaktoplastikai dėl juose vykstančių 

cheminių procesų sukietėja negrįţtamai, o vėl kaitinami 

lydosi. Siekiant suteikti plastikams pageidaujamas savybes 

į juos pridedama uţpildų, daţiklių, plastifikatorių, 

stabilizatorių, antipirenų, kurie maţina degumą, ir kitokių 

priedų (Plastics Manufacturing ..., 2011). 

Pagrindiniai plastiko gaminių ar jų elementų (detalių) 

gaminimo būdai yra: 

1. Liejimas, kai takios būsenos plastiko ţaliava į formą 

leidţiama slegiant arba pilama nenaudojant slėgio. Abiem 

atvejais gaminys sukietėja formoje. 

2. Pūtimas, kai iš plastiškos būsenos (įkaitinto) 

ruošinio formoje išpučiamas tuščiaviduris gaminys.  

3. Ekstruzija, kai maišymo įrenginyje paruošta ir 

tolygiai įkaitinta ţaliava išspaudţiama pro profiliuojantį 

plyšį. Išeinantis gaminys yra aušinamas ir kietėja. Taip 

gaunami ilgi vienodo profilio paprasti (lakštai, vamzdţiai) 

bei fasoniniai (langų rėmų profiliai ir pan.) gaminiai. 

4. Mechaninis formavimas, kai iš plastiškos būsenos 

(įkaitinto) lakšto gaminys presuojamas arba štampuojamas. 

5. Vakuuminis formavimas, kai iš plastiškos būsenos 

lakšto gaminys formuojamas sudarant formoje vakuumą. 

Gaminant plastiko gaminius pagrindinę operacijų 

grupę sudaro ţaliavos ruošimas ir tiekimas į formavimo 
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įrenginį bei gaminio formavimas. Kitos operacijos apima 

ţaliavų, gaminių ir atliekų laikymą ir tvarkymą, gaminio 

elementų pjaustymą ir jungimą (pvz., suvirinant), gaminių 

apdailą, įrenginių techninę prieţiūrą, gaminių pakavimą ir 

tiekimą ir kt. (Plastics Manufacturing ..., 2011). 

Plastiko gaminių gamyboje naudojamos įvairios 

mašinos ir įrenginiai, o dauguma procesų yra visiškai 

automatizuoti. Didţiausią riziką darbuotojams susiţeisti 

kelia mašinų bei įrenginių, kuriuos valdant turi dalyvauti 

ţmogus, naudojimas. Čia pagrindinės NA darbe prieţastys 

yra apsaugų nebuvimas ar netinkamas naudojimas, o 

traumos – kirstinės, pjautinės ir plėštinės ţaizdos bei 

nudegimai. Apie 60 % galūnių netekimo atvejų yra susiję 

su darbuotojo piršto ar rankos pagavimu ar sutraiškymu 

mašinoje (pvz., presavimo įrenginyje). Tokio pobūdţio 

traumos patiriamos ir tvarkant medţiagas, valant mašinas 

ar atliekant jų techninę prieţiūrą. Nudegimai prisilietus 

prie įkaitinto cilindro, uţtiškus karštam plastikui ar patekus 

į karštų dujų srautą daţniausiai pasitaiko paslydus ar 

parkritus, kai ţaliavos tiekimo vietoje lipama ant mašinos. 

Darbuotojai gali elektros sukeliamas traumas dėl gedimų 

elektros tinkle ar elektriniuose įrenginiuose (Plastics 

Manufacturing ..., 2011).  

Katilų ir didelių mašinų dalių, poţeminių saugyklų, 

cisternų, sandėliavimo bunkerių ir bokštų, aptvertų vietų 

valymas, remontas ir patikrinimas daţnai yra susijęs su 

darbu uţdarose erdvėse. Dirbant tokiose vietose padidėja 

rizika susiţeisti įstrigus ir dėl pavojingų aplinkos sąlygų 

(Plastics Manufacturing ..., 2011). 

Plastiko gaminių gamybos proceso metu išsiskiria 

įvairios pavojingos dulkės, garai ir dūmai. Gamyboje 

naudojamos dervos, įvairūs cheminiai priedai bei 

modifikatoriai kelia didelį pavojų darbuotojo sveikatai. 

Plačiausiai naudojamos pavojingos cheminės medţiagos 

yra ketonai, stirenas, mineralinis spiritas ir acetonas. 

Tyrimai rodo, kad plastiko ir jo gaminių gamybos įmonėse 

dirbantiems darbuotojams yra padidėjusi rizika susirgti 

kepenų, plaučių, odos vėţiu, įvairiais profesiniai 

dermatitais, išsivystyti smegenų augliams, gali išsivystyti 

akių, širdies, inkstų bei lėtinės kvėpavimo takų ligos. 
Suvirinimo dūmai gali sukelti akių, odos sudirginimą, 

ūmines ar lėtines kvėpavimo takų ligas, plaučių karcinomą, 

odos vėţį, reprodukcijos problemas ar net nevaisingumą. 
Įvairių tirpiklių naudojimas atliekant mašinų techninę 

priţiūrą padidina riziką susirgti kepenų, inkstų, kvėpavimo 

takų ligomis, dermatitu, išsivystyti alerginėms reakcijoms 

ir vėţiui (Plastics Manufacturing ..., 2011, Eckardt, 1976]. 

Triukšmas ir vibracija plastiko pramonėje, kurie 

sklinda nuo įrenginių, naudojamų gamybos proceso metu, 

nėra tokie reikšmingi, lyginant su kitomis pramonės 

įmonėmis (pvz.: aprangos drabuţių siuvykla) ar ţemės 

ūkio sektoriumi. Estijos plastiko pramonės įmonėse 

atliktais tyrimais nustatyta, kad sklindantis triukšmas 

neviršija leistinos triukšmo normos (Reinol et al., 2010). 

Tačiau dirbant plastiko gaminių apdirbimo varikliniais 

įrankiais triukšmo ir vibracijos poveikis gali būti 

reikšmingas ir tapti daugelio profesinių ligų (jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų sistemos, ausies, nervų 

sistemos ligų) prieţastimi. 

Labiausiai paplitę skeleto-raumenų sistemos 

sutrikimai dėl ergonominių rizikos veiksnių poveikio 

plastiko gaminių gamyboje yra viršutinių galūnių ir kaklo 

paţeidimai, atsiradę valdant presus ir atliekant gaminių 

apdailą. Dėl didelės statinės įtampos ir priverstinės 

nepatogios darbo pozos atsiranda sausgyslių patempimai. 

Sunkių daiktų kėlimas arba nuolatinis pasikartojantis 

lengvų daiktų kilnojimas rankomis, krovinių nešiojimas 

dideliais nuotoliais, statinių nuleidimas, stūmimas ir 

traukimas gali sukelti nugaros traumas. Daiktų kėlimas 

pasilenkus arba pasisukus gali sukelti apatinės nugaros 

dalies problemų. Mašinų operatoriai daţnai skundţiasi 

pėdų ir kojų problemomis (pvz., nuovargiu, venų 

skausmais), kurios atsiranda po ilgai stovint ant kietų 

paviršių (Plastics Manufacturing ..., 2011, Niu, 2010). 

Plastiko įmonėse yra realus pavojus kilti gaisrui. Daug 

plastikų yra sunkiai uţsiliepsnojančios, blogai degančios ar 

net degimo nepalaikančios medţiagos, tačiau yra ir tokių, 

kurios uţsiliepsnoja lengvai ir kurias sunku uţgesinti. 

Gaminant plastiką ir jo gaminius, atliekant jų apdailą 

naudojamos lakios lengvai uţsiliepsnojančios medţiagos, 

gali susidaryti daug degių plastiko dulkių. Gamybos 

proceso metu uţdegimo šaltiniais gali būti kaitinimo 

įranga, šlifavimo, suvirinimo operacijos, kibirkštys 

elektros tinkle ar elektriniuose įrenginiuose, statinė elektra. 

Esant tam tikrai plastiko dulkių koncentracijai jos gali 

sprogti (Plastics Manufacturing ..., 2011). 

Maţos ar vidutinio dydţio įmonės, kurių grupei 

priklauso dauguma plastiko gaminių gamintojų Lietuvoje, 

dėl lėšų stygiaus nepajėgia įsigyti modernių darbo 

įrenginių bei technologijų. Todėl tokiose įmonėse 

praktiškai neįmanoma įgyvendinti aukščiausiosios saugos 

gerinimo būdų hierarchijos pakopos, t.y. visiškai pašalinti 

riziką. Antra vertus, daugumos išvardytų plastiko gaminių 

gamyboje esančių rizikos veiksnių pasireiškimas tiesiogiai 

priklauso nuo darbdavio sąmoningo ir teisingo poţiūrio į 

DSS klausimus (rizikos vertinimą, darbuotojų parengimą 

darbui, protingą lėšų paskirstymą aprūpinant darbuotojus 

tinkamomis darbo ir apsauginėmis priemonėmis). 

Plastiko gaminių gamybos įmonėse rizikos veiksniai 

daţniausiai pasireiškia dėl netinkamo mašinų bei kitų 

įrenginių ir įrankių naudojimo, DSS reikalavimų dirbant su 

cheminėmis medţiagomis nesilaikymo, netinkamo 

apsauginių priemonių naudojimo bei pačių darbuotojų 

netinkamo elgesio. Dėl to gamybos proceso metu 

naudojami įrenginiai ar kitos darbo priemonės akimirksniu 

gali virsti sunkios traumos ar didelės nelaimės prieţastimi. 

Atlikus bendrą ir plastiko gaminių gamyboje 

veikiančių rizikos veiksnių bei daţniausiai įvykstančių NA 

darbe ir PL atsiradimo prieţasčių analizę, galima teigti, 

kad daugelio pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai galima 

išvengti tinkamai organizuojant darbus ir uţtikrinant DSS 

norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi. Siekiant 

sumaţinti profesinę riziką būtina vadovautis bendraisiais 

profesinės rizikos maţinimo principais įvertinus atliekamų 

darbų specifiką. Sėkmingas rizikos maţinimas ir efektyvus 

prevencinių priemonių parinkimas tiesiogiai priklauso nuo 

teisingai atlikto profesinės rizikos vertinimo įmonėje, todėl 

šis vertinimas negali būti tik formalumas. Rizikos 

maţinimo priemonės gali būti įvairios, tačiau prioritetas 

teikiamas techninėms ir organizacinėms prevencijos 

priemonėms. Jei po tokių priemonių įgyvendinimo rizika 

išlieka per didelė, taikomos kolektyvinės apsauginės 

priemonės ir papildomai gali būti skiriamos asmeninės 

apsauginės priemonės. Gerų rezultatų duoda darbuotojų 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 

 

 46 

mokymai ir motyvavimas bei pačių darbuotojų 

dalyvavimas profesinės rizikos valdymo procese.  

 

Išvados 

 

1. Didţiausia rizika darbuotojams patirti nelaimingą 

atsitikimą darbe ar susirgti profesine liga yra dirbant 

maţose ar vidutinėse įmonėse, ypač naudojant darbo 

priemones, chemines medţiagas ar ruošinius. 

2. Dauguma plastikos gaminių gamybos įmonių yra 

maţos ar vidutinio dydţio, o gamybos procesas jose yra 

susijęs su įvairių mašinų ir įrenginių bei pavojingų 

cheminių medţiagų naudojimu. 

3. Mašinų bei įrenginių, kuriuos valdant turi dalyvauti 

ţmogus, naudojimas kelia didţiausią riziką darbuotojams 

susiţeisti. Pagrindinės NA darbe prieţastys yra apsaugų 

nebuvimas ar netinkamas naudojimas, o daţniausiai 

pasitaikančios traumos – kirstinės, pjautinės ir plėštinės 

ţaizdos bei nudegimai. 

4. Atliekant įrangos valymo, remonto ir patikrinimo 

darbus (darbai uţdarose erdvėse) padidėja rizika susiţeisti 

įstrigus ir dėl pavojingų aplinkos sąlygų. 

5. Plastiko gaminių gamybos įmonėse dirbantiems 

darbuotojams dėl išsiskiriančių pavojingų dulkių, garų ir 

dūmai yra padidėjusi rizika susirgti kepenų, plaučių, odos, 

smegenų vėţiu, įvairiais profesiniai dermatitais, gali 

išsivystyti akių, širdies, inkstų bei kvėpavimo takų ligos. 

6. Dėl didelės statinės įtampos ir priverstinės 

nepatogios darbo pozos, sunkių daiktų kėlimo ir nuolatinio 

lengvų daiktų kilnojimo rankomis, krovinių nešiojimo 

dideliais nuotoliais, stūmimo ir traukimo darbuotojai 

patiria skeleto-raumenų sistemos traumas. Ilgai stovint ant 

kietų paviršių atsiranda pėdų ir kojų problemos. 

7. Siekiant sumaţinti profesinę riziką plastiko gaminių 

gamybos įmonėse darbdaviai turi vadovautis bendraisiais 

profesinės rizikos maţinimo principais, įvertinus atliekamų 

darbų specifiką. 
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Occupational risk factors for the production of plastic products 
 

Summary 

According to economic activity almost 20% of accidents at work and about 25% of all occupational diseases are classified in the manufacturing 

sector. The most common injuries in the plastic products industry are due to the use of work equipment and professional diseases are caused by harmful 
factors of the work environment. Lithuania is dominated by small and medium-size plastic products manufacturing companies, where circumstances and 

consequences of the majority of accidents are determined by organizational reasons. This paper examines potential risk factors when working in the 

plastics manufacturing companies and offers preventive measures for the occurrence of occupational diseases and accidents at work 
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