
Carlsberg grupės Rangovų valdymo standartas/priedas prie sutarčių su rangovais 

 
Carlsberg grupės saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams 

 
Toliau pateikti reikalavimai taikomi visiems rangovams, teikiantiems paslaugas Carlsberg grupės įmonėse 
(kurie šiais tikslais apima tiekėjus/ kurie dėl šio tikslo yra priskiriami tiekėjams), išskyrus pažymėtus 
raudonai, kurie taikomi tik aukštos rizikos rangovams. Toliau žr. aukštos rizikos rangovo apibrėžimą. 

 
Šie reikalavimai nėra taikomi laikinųjų darbuotojų teikėjams, mūsų darbo vietose besilankantiems 
visuomenės nariams ar bendrovėms, kurios gaminius tiesiog surenka ar pristato į Carlsberg grupės 
įmones.  
 

RANGOVO 

RIZIKOS 

LYGIS 

VEIKLOS TIPAS 

Žemos rizikos 

rangovas 

Veikla, susijusi tik su įprasta, paprasta, kasdiene rizika, pvz., biuro veikla, aptarnavimu, 

įprastomis valymo procedūromis, lengvų medžiagų tvarkymu rankiniu būdu, rankiniu 

perpakavimu / žymėjimu ir kitomis paprastomis užduotimis, atliekamomis nuolatinėse 

saugiose darbo vietose. 

Aukštos 

rizikos 

rangovas 

Veikla, apimanti labai rizikingus darbus (pvz., darbas aukštyje, ugnies darbai, pavojingas 

linijos stabdymas, elektros darbai, pavojingų cheminių medžiagų tvarkymas, griovimas, 

kasimas / kasinėjimas, patekimas į uždaras erdves, kritinis kėlimas, civilinė statyba, 

pramoninių sunkvežimių (šakinių krautuvų) ar kitos varomos įrangos naudojimas. 

  
Jei rangovas teikia kitokias paslaugas, jas galima grupuoti pagal rizikos kategoriją ir atitinkamai turi 
būti taikomi kiti reikalavimai. 

 
Jei konkreti veikla aukščiau nenurodyta, Carlsberg projekto vadovas turėtų įvertinti riziką (jos dydį ir 
dažnį) ir nuspręsti dėl tinkamiausio lygio. 

 

1 Teisinių ir Carlsberg grupės reikalavimų laikymasis 

 Rangovas privalo: 

1.1 Laikytis visų vietos teisinių ir Carlsberg grupės darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

1.2 Įsitikinti, ar naudojami įrankiai atitinka paskirtį, yra geros būklės ir atitinka galiojančius įstatymus 

bei reglamentus. 

1.3 Įsitikinti, ar visų darbuotojų sveikata patikrinta, kaip reikalaujama pagal vietos įstatymus ir ar jie 

turi atitinkamas medicinines pažymas. Jei sveikatos patikrinimo dokumentai  pasilieka pas rangovą, 

tai rangovas pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad šio reikalavimo yra laikomasi. 

1.4 Apibrėžti ir atlikti poveikio stebėjimą bei medicininę priežiūrą, kaip reikalaujama pagal vietos 

įstatymus, remiantis Carlsberg įmonės patalpose atliekamos veiklos rizika. 

1.5 Medicinos pažymos reikalingos bet kokiai veiklai, susijusiai su darbu uždarose erdvėse, didesniame 

nei 2,0 m aukštyje ir kai naudojami dalinai ar visai veidą dengiantys respiratoriai. Jei sveikatos 

patikrinimo dokumentai  pasilieka pas rangovą, tai rangovas pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad 

šio reikalavimo yra laikomasi.  

1.6 Pateikite įrangos, naudojamos atliekant aukštos rizikos darbus (pvz., slėginių dujų talpyklų, uždarų 

kvėpavimo aparatų, kranų, keltuvų, pakėlimo platformų, dirvožemio grąžtų, griovimo įrangos),  

patikros sertifikatų kopijas. 
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2 Kvalifikacija ir mokymai 

 Rangovas privalo: 

2.1 Įsitikinti, ar darbuotojai turi pakankamą kvalifikaciją ir yra apmokyti saugos ir sveikatos rizikos, 

kontrolės ir  reikalavimų, susijusių su pagal sutartį atliekamais darbais. 

2.2 Dalyvauti įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos įvadiniame instruktavime. 

2.3 Kai to reikalaujama pagal vietos įstatymus, būtina pateikti profesionalių mokymų ir / arba 

kvalifikacijos pažymėjimus. 

2.4 Užtikrinti, kad tik reikiamą kvalifikaciją ir tai patvirtinančius kvalikacijos pažymėjimus turintys 

darbuotojai atliktų darbus su elektros įranga, valdytų kranus, sunkiasvores transporto priemones ir 

šakinius krautuvus bei naudotųsi slėginėmis sistemomis (virš 1,0 bar g). 

2.5 Po įvadinio darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo, prieš pradėdami bet kokius darbus, 

išlaikyti testą apie minimalius sveikatos ir saugos reikalavimus įmonėje vykdant atitinkamą veiklą. 

3 Darbų planavimas ir įgyvendinimas 

 Rangovas privalo: 

3.1 Visą laiką darbo vietoje išlaikyti aukščiausio lygio švarą ir tvarką. 

3.2 Bendradarbiauti su Carlsberg darbuotojais nustatant saugius darbo būdus ir atlikant stebėjimus ar 

mokymus, susijusius su sauga ir sveikata. Imtis tinkamų veiksmų, nustačius nukrypimų nuo  saugos 

ir sveikatos  standartų. 

3.3 Aprūpinti reikiamomis AAP, vadovaujantis panašiais standartais, kuriais vadovaujasi Carlsberg 

(susitarus iš anksto, AAP gali pateikti Carlsberg). Jei pagal vietos įstatymus konkrečiai AAP 

reikalaujama atlikti tinkamumo bandymus, rangovas turi užtikrinti, kad tokie bandymai vykdomi ir 

dokumentuojami. 

3.4 Planuojant darbus būtina atidžiai išspręsti potencialius veiklos trikdžius ir konfliktus, kai darbus 

atlieka kiti rangovai arba Carlsberg  įmonės  darbuotojai. 

3.5 Darbus atlikti taip, kaip buvo sutarta. Iš anksto pranešti, jei reikia padaryti kokius nors pakeitimus. 

Stabdyti darbą ir informuoti apie poreikį pakeisti naudojamą darbo metodą, atsiradus naujų rizikos 

faktorių arba įvykus incidentui. 

3.6 Pranešti apie incidentus ar nesaugias darbo sąlygas, susijusias su rangos darbais. 

Jei apie Carlsberg patalpose įvykusį incidentą rangovo darbuotojai praneša vėliau, rangovas 

nedelsdamas turi informuoti Carlsberg projekto rangos vadovą. 

3.7 Analizuoti visus  Carlsberg patalpose įvykusius incidentus, dėl kurių prireikė medicininės 

priežiūros, buvo apribotos darbuotojų darbo galimybės arba išduoti nedarbingumo pažymėjimai. 

Carlsberg įmonė koordinuos incidentų analizės procesą, aktyviai dalyvaujant ir bendradarbiaujant 

rangovo atstovui saugos ir sveikatos klausimais. 

Jei atlikus analizę rangovas turėtų atlikti tam tikrus veiksmus, apie tolesnius veiksmus ir jų 

įgyvendinimą būtina informuoti Carlsberg įmonės projekto vadovą. 

3.8 Užtikrinkite, kad atliekant bet kokius planuotą veiklą, būtų atliktas rizikos vertinimas – standartinė 

procedūra arba darbo metodas, kuriame aiškiai apibrėžiama su užduotimi susijusi rizika, atsargumo 

priemonės (įskaitant asmens apsaugos priemones, jei jų reikia) ir rizikos valdymo būdai. Atliekant 

rizikos vertinimą taip pat reikia atsižvelgti į aktualią žalą aplinkai (pvz., emisijas į paviršinius 

vandenis, lietaus vandens kanalizaciją, dirvožemį ar orą bei aplinkos triukšmą). 

3.9 Laikytis vietos įrenginių išjungimo ir ženklinimo procedūrų. 
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3.10 Iš anksto pranešti apie pramoninių cheminių medžiagų naudojimą, pateikti medžiagų saugos 

duomenų lapus kartu su aukščiau paminėtais rizikos vertinimais. Šios cheminės medžiagos visada 

turi būti laikomos vietose, kuriose yra įrengtos antrinio išsiliejimo apribojimo sistemos (pvz., 

šaligatvio kraštai, užtvaros, surinkimo padėklai, patalpos su nepralaidžiu paviršiumi). 

3.11 Prie atliekant pavojingus darbus būtina gauti leidimą dirbti (vadovaujantis įmonės procedūromis), 

kuris turi būti peržiūrėtas ir patvirtintas kompetentingo Carlsberg įmonės darbuotojo. 

3.12 Pateikti visą reikalingą saugos įrangą, pvz., papildomus gesintuvus, apsaugą nuo kritimo, 

autonominį oro tiekimą, vėdinimo įrangą, oro monitorius ir kt., priklausomai nuo atliekamų darbų 

pobūdžio. 

3.13 Užtikrinti, kad zonos, kuriose vyksta itin pavojingi darbai, būtų tinkamai pažymėtos ir užtvertos, 

kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys ar transporto priemonės. 

4 Sveikatos ir saugos valdymas ir ištekliai darbo vietoje 

 Rangovas privalo: 

4.1 Pagal Carlsberg procedūras apibrėžkite ir stebėkite saugos ir sveikatos rodiklius. 

4.2 Paskirkite asmenį iš savo vietos biuro, atsakingą už saugą ir sveikatą, kuris stebėtų Carlsberg 

įmonėje vykdomus darbus. 

4.3 Nustatyti, sutarus su Carlsberg, reikiamą saugos ir sveikatos paramos struktūrą. Jei paslaugų 

teikimo trukmė yra daugiau nei 2 savaitės, o įmonėje dirba daugiau nei 25 rangovo darbuotojai, 

vykdant darbus įmonėje turi dirbti bent vienas saugos ir sveikatos prižiūrėtojas. Jei dirba 10–25 

asmenys, pakanka ne visą darbo dieną dirbančio darbuotojo. 

4.4 Įsitikinti, kad paskirti  saugos ir sveikatos priežiūros darbuotojai atitinka vietos įstatymus, pvz., 

atsižvelgti į reikalingą profesinę kvalifikaciją pagal vykdomo darbo pobūdį ir dirbančių asmenų 

skaičių. 

4.5 Nustatyti, sutarus su Carlsberg, reikiamą saugos ir sveikatos valdymo planą ir paramos struktūrą. 

Plane taip pat būtina aptarti galimybę naudotis subrangovų paslaugomis. 

4.6 Užtikrinkite, kad bet kokios trukmės aukštos rizikos darbų vykdymui įmonėje dirbant daugiau nei 

10 rangovo darbuotojų, yra paskirtas už saugą ir sveikatą atsakingą asmuo, kuris dalyvauja vykdant 

darbus.  
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5 Ypatingi reikalavimai atliekant itin pavojingus darbus (pagal vykdomo darbo pobūdį) 

5.1 Ugnies darbai: suvirinimo, dujinio suvirinimo, diskinio pjovimo, šlifavimo darbai arba tokie 

darbai, kuriuos atliekant gali susidaryti žiežirbos arba šiluma tokiose vietose, kur gali užsidegti 

sprogios ir / arba degios medžiagos arba kur gali susidaryti sprogi atmosfera. 

Rangovas privalo: 

5.1.1. Gauti kompetentingo asmens patvirtintą leidimą dirbti. Leidimas dirbti nereikalingas tik atliekant 

darbus tam skirtoje ir patvirtintoje ugnies darbų zonoje. 

5.1.2. Gauti specialų leidimą, jei atliekant darbus būtina išjungti priešgaisrines sistemas (pvz., 

detektorius, signalizaciją, purkštuvus, hidrantus), (įtraukiamas į leidimą dirbti arba atskiras). 

5.1.3. Užtikrinkite, kad priešgaisrinė būklė būtų stebima darbo metu ir bent 2 valandas po darbo 

valandų. 

5.1.4. Aprūpinti  papildomais gesintuvais, jei to reikalaujama. 

5.1.5. Aprūpinti dujų suvirinimo ir pjovimo sistemas  kryptine dujų srauto jungtimi (atgalinio srauto 

vožtuvai).  

5.1.6. Kai degikliai nenaudojami, juos reikia užsukti ir išnešti iš uždarų patalpų. 

5.1.7. Lankinio suvirinimo ir pjovimo zonos turi būti uždengtos, siekiant greta dirbančius asmenis 

apsaugoti nuo tiesioginių elektros lanko spindulių. 

5.1.8. Atlikite atmosferos matavimus vietose, kur gali susidaryti sprogi aplinka prieš atlikdami darbus 

ir jų metu. Prireikus, turėtų būti naudojama nuo sprogimų apsauganti įranga. 

5.2 Kritinis kėlimas – neeiliniai kėlimo darbai, kai keliami > 10 tonų sveriantys kroviniai arba esant 

komplikuojančių rizikos faktorių (vienu metu vienam kroviniui pakelti naudojamas daugiau nei 

vienas kranas, daugiau nei 75 % už saugią darbo apkrovą sunkesni kroviniai, nestabilūs 

kroviniai, greta esantys elektros laidai, paslaugų linijos, pastatai ar apdorojimo įranga). 

Rangovas privalo: 

5.2.1. Užtikrinti, kad kranus ir kėlimo įrangą valdytų kvalifikuoti darbuotojai, laikydamiesi įrangos 

specifikacijų. 

5.2.2. Užtikrinti, kad po kranų, hidraulinių kranų, keltuvų ir (arba) kitos kėlimo įrangos ištraukiamomis 

atramomis būtų padėti paklotai/kilimėliai. 

5.2.3. Parengti Kritinio kėlimo planą ir pateikti jį patvirtinti kvalifikuotam specialistui. 

5.2.4. Užtikrinti, kad grandinės, trosai ir kabliai yra geros fizinės būklės. Kabantys kabliai turi laisvai 

suktis keliant ar traukiant krovinį. 

Krovinio grandinės ir laidai neturi būti naudojami kaip stropai. 

5.2.5. Užtikrinkite, kad visi įrenginiai ir jų priedai yra reguliariai tikrinami. Paskutinio patikrinimo data 

turi būti aiškiai nurodyta. 

5.3 Darbas aukštyje: darbas didesniame nei 2,0 m aukštyje nuo nestandartinių paviršių. 

Rangovas privalo: 

5.3.1. Užtikrinti, kad yra kompetentingo asmens patvirtintas leidimas dirbti. 

5.3.2.Naudoti  asmenines apsaugos nuo kritimo sistemas. 

5.3.3. Užtikrinti, kad ant visų kopėčių būtų aiškiai pažymėta apkrova, leidimas naudoti (patikra) ir 

turėtų atitikties sertifikatą. Prieš naudojimą kopėčias būtina patikrinti, o pastebėjus įtrūkimų, rūdžių ar 

kitų defektų, kopėčių nenaudoti. 

5.3.4. Užtikrinti, kad pastolių montavimą, keitimą ir išmontavimą prižiūrėtų ir patvirtintių kvalifikuotas 

specialistas. Vadovaujantis vietos reikalavimais ant pastolių privalo būti pritvirtinta tikrinimo žyma. 

5.3.5. Užtikrinkite, kad mobiliosios kėlimo darbo platformos (MEWP)  turi standartines turėklų 

sistemas, asmeninės apsaugos nuo kritimo tvirtinimo taškus, judėjimo signalizaciją, pagrindo ir 

platformos valdiklius, įskaitant avarinį sustabdymą. Ant visų MEWP įrenginių reikia aiškiai pažymėti 

apkrovą, patvirtintą naudojimą (patikrą) ir atitikties sertifikatą. 

**Šakinio krautuvo krepšių naudoti neleidžiama. 

5.3.6. Užtikrinkite, kad grindų ir sienų angos tinkamai apsaugotos. 

5.3.7. Užtikrinkite, kad atliekant darbus ant stogų ir kitų trapių paviršių būtų pateiktas saugaus darbo 

metodo aprašymas, kuriame būtų nurodytas įėjimas ir išėjimas, paviršiaus tvirtumas, apsauga nuo 

kritimo ir darbo vykdymo metodas. 

5.3.8. Užtikrinkite, kad darbus aukštyje atliktų tik apmokyti darbuotojai. 
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5.4 Įėjimas į uždaras erdves: 

Rangovas privalo: 

5.4.1. Užtikrinti, kad yra kompetentingo asmens patvirtintas leidimas dirbti. 

5.4.2. Pamatuoti  deguonies lygį prieš įeinant į uždarą erdvę ir įėjimo metu. Deguonies lygis patekimo į 

uždarą erdvę metu Carlsberg įrenginiuose  turi būti nuo 19,5%. iki 23,0 %.  

5.4.3. Jei yra kitų pavojingų medžiagų, prieš įeinant ir įeinant taip pat reikia išmatuoti, ar jų lygis yra 

leistinas (pvz., degių medžiagų, toksinių medžiagų) 

5.4.4. paskirti saugos prižiūrėtoją, kaip nurodyta leidime dirbti. 

5.4.5. aprūpinkite visa papildoma įranga – autonominiu oro tiekimu, ventiliacijos įranga ir kt. Įranga 

turi būti sertifikuota naudojimui uždarose patalpose. 

5.4.6. Užtikrinkite, kad visa įranga, naudojama uždarose erdvėse, turi būti neseniai patikrinta (su aiškiai 

pažymėtomis patikrinimo datomis). Prireikus, būtina pateikti sertifikatus. 

5.4.7. Užtikrinkite, kad darbus uždarose erdvėse atliktų tik apmokyti darbuotojai. 

5.4.8. Užtikrinkite, kad  darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą ir galėtų atlikti darbus uždarose erdvėse. 

5.4.9. Sudarykite/ numatykite gelbėjimo planą prieš įeinant į uždaras erdves. 

5.5 Kita itin pavojinga veikla: 

- Linijų ir įrangos su pavojingomis medžiagomis aptarnavimas; 

- Darbai elektra maitinamuose įrenginiuose, kai įtampa didesnė negu 50VAC ( kintama įtampa) arba 

120VDC (nuolatinė įtampa) arba bet kokie kiti darbai kai >1kV 

 -  Žemės paviršiaus ardymas daugiau nei 300 mm (pvz., kasimas, kasinėjimas, griovių kasimas, 

arimas, gręžimas ir kt.); 

- Pastatų ar statinių griovimas. 

 

Peržiūrėkite visuose ankstesniuose skyriuose pateiktus reikalavimus, susijusius su aukštos rizikos 

rangovais. 

 

 

 

 

 

 


