
Darbuotojų sauga ir
sveikata transporto
sektoriuje

E. mokymas parengtas remiantis Valstybinės
darbo inspekcijos rekomendacijomis.



Aktualumas01



Norint saugiai dirbti transporto sektoriuje, svarbu būti susipažinus
su pagrindinėmis grėsmėmis ir žinoti, kaip jų išvengti.

• Įsigijus šį mokymą Jums nebereikės organizuoti auditorinių mokymų.

• Darbuotojams nereikės skaityti ilgų dokumentų, nes šiame mokyme
informacija pateikta susistemintai.

• Vadovai bus užtikrinti, kad darbuotojai susipažino su visa būtinąją
medžiaga.

Mokymas skirtas transporto srities darbuotojams, norintiems saugiai
ir užtikrintai jaustis savo darbo vietoje ir išvengti nelaimių.



Nauda02



E. mokyme susipažinsite su darbdavio ir darbuotojo pareigomis, teisėmis ir
atsakomybės.

Prisiminsite saugaus vairavimo ir eismo įvykio įforminimo detales.

Atnaujinsite žinias ergonomikos klausimais.

Susipažinsite su krovinių pakrovimo tvarka, saugumo reikalavimų standartais.



Mokymų formatas03



Interaktyvūs puslapiai

Tai vertikalaus formato mokymas, kurio turinio naršymas primena WEB puslapį.
Mokymo turinys yra suskaidytas į temas ir potemes, nuolat matomas meniu juostoje.
Todėl galima ne tik nuosekliai atlikti mokymą, bet greitai rasti aktualią informaciją ir
naudotis mokymu kaip žinynu.

Didžioji mokymo turinio dalis pateikiama tekstu su asociatyviomis iliustracijomis,
nuotraukomis, ikonomis, animacijomis ir paprastomis interaktyviomis užduotimis.
Šiame formate tekstas nėra įgarsinamas, bet gali būti įterpiami įgarsinti video ar
animaciniai klipai.

Žinių patikrinimo užduotis ir galutinį testą galima integruoti į patį e. mokymą.





Turinys04



1. Darbuotojų ir darbdavių pareigos ir teisės

Darbuotojo pareigos ir teisės

Darbdavių pareigos ir teisės

2. Saugus vairavimas

Saugok aplinkinius

Nevairuok apsvaigęs

3. Eismo įvykiai

Eismo įvykiai

Teisingas eismo įvykio vietos fiksavimas

Policijos kvietimas

Eismo įvykio deklaracijos pildymas

Kam ir per kiek laiko pranešti apie eismo įvykį?

4. Akumuliatorių naudojimas

Naudojami akumuliatoriai

Pagrindiniai pavojai ir kaip jų išvengti

Akumuliatorių įkrovimas

Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio 
akumuliatoriaus

5. Ergonomika

Ergonomikos svarba

Ergonomikos principai

Bendri patarimai

Nelaimingi atsitikimai

6. Gaisras automobilyje

Gaisras automobilyje

Prevencinės priemonės

Veiksmai pastebėjus pirmuosius gaisro požymius

Kaip išvengti gaisro automobilio remonto metu?



7. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas

Krovinio pakrovimo tvarka

Krovinio sudėjimas ir tvirtinimas

Automobilio stabilumas pakrovimo metu

Tentavimo pavojai

Išsikrovimas

8. Krovinių saugumas

Krovinių saugumo reikalavimų standartas

Pavojai, gabenant krovinį

Tinkamas pasirengimas darbui

Signalizacijos įjungimas

Puspriekabės durų atidarymas ir puspriekabės atkabinimas

TAPA spyna

SOS pultelis

9. Krovinio autokrautuve sudėjimas ir tvirtinimas

Darbas su autokrautuvu

Sugus eismas

Krovinio paėmimas, vežimas, padėjimas



Papildoma informacija05



Trukmė: 60 minučių.

Mokymo temos: 10 temų.

Įsitraukimas: didžioji mokymo turinio dalis pateikiama tekstu su
asociatyviomis iliustracijomis, nuotraukomis, ikonomis, animacijomis ir
paprastomis interaktyviomis užduotimis. Mokymo turinys suskaidytas į temas ir
potemes, nuolat matomas meniu juostoje todėl galima ne tik nuosekliai atlikti
mokymą, bet greitai rasti aktualią informaciją ir naudotis mokymu kaip žinynu.

Priemonės: Mokymą rekomenduojama žiūrėti naudojantis kompiuteriu.

Baigiamasis testas: nėra.

Sertifikatas: yra.


