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KERAMIKOS DEGIMO KROSNELĖS NAUDOJIMO 

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 10 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Su keramikos degimo krosnele savarankiškai dirbti gali ne jaunesnis kaip 18 m. asmuo, mokantis 

saugiai dirbti, susipažinęs su keramikos degimo krosnelės konstrukcija ir eksploatavimo ypatumais, 

pasitikrinęs sveikatą, išklausęs darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instruktavimus. 

2. Kiekvienas darbuotojas turi teisę reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugų darbą; žinoti apie 

sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius darbo vietoje; atsisakyti dirbti kai iškyla pavojus 

sveikatai ar gyvybei. Darbuotojas gali atsisakyti dirbti, darbai taip pat turi būti sustabdyti, jei 

darbdavys nesiima reikiamų priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

pažeidimus ir apsaugoti darbuotoją ar darbuotojus nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai šiais 

atvejais, kai: darbuotojas neapmokytas saugiai dirbti; sugedus darbo priemonei ar susidarius 

avarinei situacijai tęsiamas darbas; dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus; 

dirbama neįrengus kolektyvinės apsaugos priemonių ar darbuotojas neaprūpintas asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis; darbo aplinka kenksminga ar pavojinga sveikatai bei gyvybei. 

3. Darbuotojas apie pastebėtus trūkumus informuoja tiesioginį darbo vadovą, darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos specialistą bei darbuotojų atstovą. Jei priimamas sprendimas sustabdyti darbą, 

darbuotojas, kurio saugai ir sveikatai gresia pavojus, turi teisę nutraukti darbą, palikti darbo vietą ar 

patalpą. Šiuo atveju darbdavys negali skirti nuobaudų ar taikyti kitokią atsakomybę. 

4. Asmens higienos reikalavimai - dirbti tik su tvarkingais, švariais drabužiais, avalyne; rankas 

plauti tik tam skirtomis priemonėmis, nelaikyti maisto produktų darbo vietoje ir nevalgyti. 

5. Darbuotojas privalo vykdyti įmonės darbo tvarkos taisyklių reikalavimus; tiesioginio vadovo 

nurodymus; dirbti tik su tvarkingais įrenginiais ir tik tuos darbus, kuriuos atlikti yra instruktuotas. 

Darbo vieta turi būti švari, įrankiai, įrenginiai tvarkingi, laikomi tam skirtoje vietoje.  

6. Gaisrinės saugos reikalavimai - vengti veiksmų, sudarančių sąlygas kilti gaisrui; rūkyti tam 

skirtose, ženklais pažymėtose vietose, kur yra nedegus indas nuorūkoms; žinoti pirmines gaisro 

gesinimo priemones, mokėti jomis naudotis.  

7. Darbuotojui draudžiama: ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, 

narkotines bei toksines medžiagas; darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti 

pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį.  

8. Už šios instrukcijos nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, pasekmių. 

 

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

 

9. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

9.1. elektros srovės poveikis, netvarkinga instaliacija; 

9.2. netvarkinga darbo vieta (slidžios, nelygios grindys); 

9.3. nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

9.4. netvarkinga keramikos degimo krosnelė ir kt.; 

9.5. keramikos degimo krosnelės eksploatacijos taisyklių pažeidimai; 
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9.6. terminiai nudegimai; 

9.7. krintantys, griūvantys daiktai. 

10. Kad išvengti profesinės rizikos veiksnių, turinčių įtakos darbuotojo sveikatai, darbo vieta turi 

būti sutvarkyta, grindys ar kitas pagrindas, turi būti lygūs, neslidūs, be kliuvinių. 

11. Jei dirbama elektriniais įrenginiais, įžeminti arba įnulinti srovei laidžius korpusus. 

12. Būti ypač atidiems nepakankamai apšviestose patalpose, teritorijose, transporto eismo vietose. 

13. Bendraujant su žmonėmis, būti dėmesingiems, paslaugiems, mandagiems. Kilus bet kokiems 

nesklandumams ar konfliktams, problemų sprendimo pokalbiai turi būti etiški ir kultūringi. 

14. Visais įrenginiais ir įrankiais dirbti atsargiai, taip, kaip nurodyta jų gamintojų. 

15. Vadovaujantis „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų“ 

reikalavimais, pagal poreikį, darbuotojas aprūpinamas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.  

 

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 

 

16. Vilkėti tinkamus, tvarkingus drabužius, avalynę. Jei bus naudojamos asmenines apsaugos 

priemonės, patikrinti ir naudoti jas pagal paskirtį.  

17. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, įsitikinti, kad grindys sausos, neslidžios, 

neužkrautos vaikščioti skirtos vietos, vizualiai patikrinti, ar pakankamas vietinis apšvietimas. 

18. Patikrinti elektrinių įrenginių, rankinių įrankių tvarkingumą.  

19. Prieš įjungiant pirmą kartą keramikos degimo krosnelę, o vėliau - kasdien prieš darbo pradžią, 

atliekama išorinė krosnelės ir jos įžeminimo apžiūra. 

20. Apžiūrėti ar darbo įrenginiai įžeminti (įnulinti). Ar nenutrūkę elektros laidai, nepažeista jų 

izoliacija, ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų, ar nėra galimybės einant už jų 

užkliūti. Ar įrenginį jungiantys su elektros tinklu laidai nesiliečia prie karštų, drėgnų, tepaluotų 

paviršių, kitų kabelių, aštrių briaunų, kitų įžemintų įrenginių, centrinio apšildymo radiatorių, 

vamzdžių; Patikrinti apsaugines aptvaras ir blokuotes, įjungimo ir išjungimo įtaisus.  

21. Priėjimo prie keramikos degimo krosnelės takai turi būti laisvi, krosnelė turi stovėti ant karščiui 

atsparaus paviršiaus, stovėti tokioje vietoje, kad negautų tiesioginių saulės spindulių. 

22. Arti keramikos degimo krosnelės neturi būti greitai užsiliepsnojančių daiktų. Mažiausias 

atstumas nuo jos iki artimiausios sienos turi būti 25 cm. 

23. Patikrinti, ar liftas yra viršutinėje padėtyje. 

24. Tik įsitikinus, kad visi keramikos degimo krosnelės mechanizmai: jungtukai, liftas padėklas ir 

kt. dirba normaliai, galima pradėti darbą. Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų 

veiksnį, informuoti tiesioginį vadovą. Darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai. 

 

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 

 

25. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir 

rūkyti tam skirtose vietose, dirbti tik pavestą darbą, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai. 

26. Darbo metu užtikrinti švarą ir tvarką darbo vietoje, stebėti praėjimų saugumą, susidariusias 

atliekas nuolat pašalinti į tam skirtą vietą. 

27. Būti dėmesingam, atidžiam, nesikalbėti, netrukdyti dirbti kitiems. 

28. Darbo metu (kaitinimo metu) krosnelės durys turi būti uždarytos. 

29. Neatidarinėti keraminės degimo krosnelės galinės nugarėlės: net jei krosnelė yra išjungta, joje 

gali būti likusi įtampa iki 400V. 

30. Nedėti daiktų prie lifto padėklo: kai aparatas įjungiamas, liftas nusileidžia į žemiausią poziciją. 

31. Kaitinamiems ruošiniams sudėti naudoti horizontalų padėklą. Krosnis be padėklo neveiks. 

32. Kai įrenginys įjungtas, neliesti atviros kaitinimo kameros, vengti kontakto su karštomis dalimis. 

33. Sugedus aušinimo ventiliatoriui, saugumo sumetimais nereikėtų dirbti. Ventiliatorius apsaugo 

krosnį nuo perkaitimo ir padeda užtikrinti bendrą krosnies darbo patikimumą.  

34. Neuždengti krosnies viršaus ir skylių galinėje nugarėlėje. 

35. Nedėti valdymo bloko taip, kad į jį patektų karščio spinduliai iš krosnies kepimo kameros. 
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36. Neliesti valdymo bloko mygtuko karštais daiktais. 

37. Prieš valant įrenginį, jį išjungti. Nebūtina valyti kaitinimo kameros vidaus. Valdymo bloką 

valyti sausais skudurėliais ar šepetėliu. Svarbiausia, nevalyti su valymo ir degiais skysčiais. 

38. Draudžiama: 

38.1. dirbti su netvarkinga ir neturinčia reikalingų apsaugų krosnele; 

38.2. pačiam remontuoti krosnelę; 

38.3. nuimti nuo krosnelės apsauginius įtaisus; 

38.4. leisti prie krosnelės pašalinius asmenis; 

38.5. palikti be priežiūros įjungtą krosnelę; 

38.6. valyti įjungtą krosnelę. 

39. Elektrosaugos reikalavimai: 

39.1. neliesti drėgnomis rankomis elektros laidų, kabelių, kištukų, prietaisų ar įrenginių; 

39.2. nedirbti su elektros prietaisais, jeigu prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis; 

39.3. dirbti tik su įžemintais prietaisais bei įrenginiais; 

39.4. nesiliesti vienu metu prie įžemintų dalių (centrinio apšildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir 

elektros įrenginių metalinių dalių (stalinės lempos ir kt.), kad, esant pažeistai izoliacijai ir šioms 

dalims turint elektros įtampą, nesusidarytų grandinė tekėti elektros srovei per žmogaus kūną; 

39.5. neremontuoti pačiam sugedusio elektros įrenginio, laidų, kištuko, kištukinio lizdo. Tai atlikti 

privalo darbuotojas, turintis reikiamą apsaugos nuo elektros kategoriją. 

40. Draudžiama be vadovo žinios patikėti pareigas ar darbo priemones kitam asmeniui, atlikti 

darbus, nesusijusius su užduotimi. Pasišalinti iš darbo vietos galima tik gavus vadovo leidimą. 

 

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS )ATVEJAIS 

 

41. Pastebėjus bet kokius gedimus, galinčius sukelti avarinę situaciją ar nelaimingą atsitikimą, 

nedelsiant nutraukti darbą ir apie tai pranešti įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 

42. Nukentėjus nelaimingo atsitikimo metu, jei gali, pranešti įmonės vadovui ar įgaliotam asmeniui. 

Pamačius ar sužinojus, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, suteikti nukentėjusiam pirmą pagalbą, jei 

reikia, iškviesti greitąją medicinos pagalbą bendruoju pagalbos tel. 112. Pranešti apie nelaimingą 

atsitikimą įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, 

darbo vieta ir įrenginių būklė turi likti tokia, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei dėl to kyla 

pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, įrenginių sugadinimui, galima daryti tik būtinus pakeitimus 

apie tai surašant aktą. 

43. Jei kyla pavojus sveikatai ar gyvybei, išeiti iš pavojingos zonos, pranešti įmonės vadovui ar jo 

įgaliotam asmeniui, jeigu reikia, specialioms tarnyboms bendruoju pagalbos telefonu 112. 

44. Pastebėjęs gaisrą, kiekvienas darbuotojas privalo nedelsiant pranešti ugniagesiams bendruoju 

pagalbos telefonu 112; informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių 

evakavimą; gesinti gaisro židinį turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis; iškviesti į 

gaisravietę įmonės vadovą ar kitus vadovaujančius darbuotojus. 

 

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 

 

45. Išjungti naudotus įrenginius laikantis eksploatacijos instrukcijos reikalavimų. 

46. Sutvarkyti darbo vietą, įrankius sudėti į tam skirtas vietas. Atliekas pašalinti į tam skirtas vietas. 

47. Šiltu vandeniu su muilu nusiplauti rankas. Tvarkingai į spintelę susidėti darbo drabužius. 

48. Apie visus pastebėtus nesklandumus informuoti tiesioginį darbo vadovą, jei darbo metu patyrė 

sveikatos sutrikimų. 

 

Instrukcijos projektą parengė UAB „Saugotyra“  

 


