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I. BENDROJI DALIS
1. Savarankiškai pardavėju gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis atitinkamą išsilavinimą ir
reikiamą kvalifikaciją, teoriškai ir praktiškai išmokytas saugiai dirbti, išklausęs higieninių įgūdžių mokymo kursą,
susipažinęs su darbo metu naudojamų įrenginių konstrukcija ir eksploatavimo ypatumais, pasitikrinęs sveikatą ir
instruktuotas (įforminus instruktavimo registravimo žurnaluose) pagal:
1.1. darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinę instrukciją;
1.2. bendrąją gaisrinės saugos instrukciją.
2.

Periodiškai darbuotojas instruktuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių.

3. Papildomai darbo vietoje darbuotojas instruktuojamas: atsiradus naujiems arba pasikeitus darbo aplinkos
rizikos veiksniams, keliantiems pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, perkėlus darbuotoją į kitą darbą arba pakeitus
darbo vietą, darbo organizavimą, pakeitus arba modernizavus darbo priemones, patvirtinus naujus ar pataisius įmonės
norminius dokumentus (įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, saugaus darbų atlikimo taisykles ir kt.);
darbuotojui pažeidus darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, kurių nevykdant įvyko
nelaimingas atsitikimas, incidentas, avarija, gaisras, sprogimas, arba pastebėjus jo nesaugų elgesį; pareikalavus darbo
inspektoriui, kai nustatoma, kad darbuotojo žinių nepakanka atliekamam darbui; darbuotojui nebuvus darbe ilgiau kaip
60 kalendorinių dienų. Įmonės vadovui ar darbdavio įgaliotam asmeniui nusprendus, kad to reikia siekiant apsaugoti
darbuotojus nuo traumų ar profesinių ligų.
4.

Darbuotojas privalo laikytis nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimų:

4.1. darbo ir poilsio laiko paskirstymas nustatomas pagal įmonės darbo tvarkos taisykles;
4.2. draudžiama dirbti dvi pamainas iš eilės;
4.3. suteikiama pertrauka pavalgyti ir pailsėti, kurią darbuotojas naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo metu gali
palikti darbo vietą.
5. Darbuotojui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines
bei toksines medžiagas.
6. Darbuotojas, nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo darbe, ūmios profesinės ligos ar incidento, asmuo,
matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo apie tai pranešti padalinio vadovui, darbdavį atstovaujančiam asmeniui, įmonės
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darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, jeigu pajėgia tai padaryti. Darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti
nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių
žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.
7. Pastebėjus įrenginių ar instrumentų gedimą, esant nesaugiai darbo vietai, netvarkingoms asmeninėms
apsaugos priemonėms, jei darbo vieta nepakankamai apšviesta, darbus nutraukti ir nedelsiant pranešti tiesioginiam
vadovui.
8.

Asmens higienos reikalavimai:

8.1. darbo vietoje nelaikyti ir nevalgyti maisto produktų.
9. Už šios instrukcijos nurodymų nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta atsakomybė.

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI.
SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO
10. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
10.1. elektros srovės poveikis - galimi širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, įvairių laipsnių nudegimai,
netenkama sąmonės, kartais ištinka staigi mirtis;
10.2. netvarkinga darbo vieta (slidžios, nelygios grindys ir laiptai) - galimos sunkios bei mirtinos traumos;
10.3. nepakankamas darbo vietos apšvietimas - galimi regos sutrikimai, traumos;
10.4. netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje - neigiamas poveikis
organizmui;
10.5. netvarkingi įrenginiai, įrankiai, patalpos ir kt. - galimas susižeidimas, sužalojimas;
10.6. avarinės būklės pastatai - galimos traumos, netgi mirtinos;
10.7. dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), alergiškai veikiančios visą organizmą - galimi uždegimai,
alerginės ir profesinės ligos;
10.8. aštrūs įrenginių, inventoriaus, mechanizmų kampai – galimi sužeidimai, traumos;
10.9. krintantys, griūvantys daiktai, kroviniai – galimos traumos, sunkūs sužeidimai;
10.10. dūžtantys daiktai, kroviniai, šukių valymas – galimos pjautinės traumos, sužeidimai;
10.11. neprognozuojami stichiniai gamtos reiškiniai – galimos traumos, sunkūs sužeidimai.
11. Būtinos asmeninės apsaugos priemonės:
11.1. darbo kostiumas;
11.2. darbo avalynė.
12. Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi:
12.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama
didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;
12.2. atitikti ergonominius reikalavimus ir esamą darbuotojo sveikatos būklę;
12.3. tikti (būti atitinkamai priderinta) darbuotojui.
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13. Asmeninė apsaugos priemonė naudojama, kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba
pakankamai ją apriboti kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais.

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ
14. Gauti tiesioginio vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais.
15. Darbuotojas privalo:
15.1. prieš kiekvieną apsaugos priemonės panaudojimą darbuotojas privalo patikrinti ar ji nėra pažeista,
nešvari;
15.2. dirbti su išduotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
15.3. rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones;
15.4. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo
kaltės dingo arba buvo sugadinta.
16. Apsirengti tvarkingus ir tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos, apsiauti darbo avalynę,
patikrinti asmenines apsaugos priemones ir naudoti jas pagal paskirtį.
17. Atidžiai apžiūrėti savo darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti dirbti, įsitikinti, ar
grindys sausos, neslidžios, neužkrautos vaikščioti skirtos vietos, vizualiai patikrinti ar pakankamas darbo vietos
apšvietimas.
18. Apžiūrėti kasos aparatą: ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantys įrenginį su elektros tinklu, ar nepažeista
jų izoliacija, ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų.
19. Draudžiama:
19.1. liesti drėgnomis rankomis elektros laidus, kabelius, kištukus, prietaisus ar įrenginius
19.2. dirbti su kasos aparatu, jeigu prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis;
19.3. dirbti su kasos aparatu, jei ant jo pateko skystis;
19.4. eksploatuoti išardytą, nebaigtą remontuoti kasos aparatą.
20. Vizualiai patikrinti darbo vietos įrenginių būklę:
20.1. ar jie įžeminti (įnulinti). Tai atliekama apžiūrint kabelį (laidą), kuriuo įrenginys jungiamas į elektros
tinklą, kištuką, elektros kištukinį lizdą;
20.2. ar uždengti elektros skydelio, įrenginio kontaktai, turintys elektros įtampą;
20.3. ar tvarkingas elektros kabelio kištukas, kištukinis lizdas, į kurį jungiamas įrenginys;
20.4. ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantys įrenginį su elektros tinklu, ar nepažeista jų izoliacija;
20.5. ar įrenginį jungiantys su elektros tinklu laidai nesiliečia prie karštų, drėgnų, tepaluotų paviršių, kitų
kabelių, aštrių briaunų, kitų įžemintų įrenginių;
20.6. ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų. Laidai (kabeliai) turi būti jungiami prie
kištukinio lizdo taip, kad nebūtų galimybės ant jų užlipti ar einant už jų užsikabinti.
21. Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksnį, informuoti tiesioginį vadovą. Darbo
nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai.
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IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU
22. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir rūkyti
tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo
atlikimo būdai.
23. Palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje.
24. Nedirbti jei darbo vieta nepakankamai apšviesta.
25. Visi darbo įrankiai turi būti tvarkingi ir švarūs, laikomi jiems skirtoje vietoje.
26. Nelipti ant atsitiktinių daiktų - dėžių, palangių. Norint pasiekti aukštai sukrautas prekes, naudotis,
išbandytomis kopėčiomis.
27. Parduotuvėje kartu su kitomis prekėmis draudžiama laikyti nenumatytus pardavimui degias,
sprogstamąsias medžiagas.
28. Pardavėjas privalo būti mandagus, paslaugus, nepradėti ginčų ir barnių su pirkėjais. Vykdydamas savo
pareigas, turi neužsiimti pašaliniais reikalais, pirkėjus aptarnauti kultūringai.
29. Su pirkėjais atsiskaitoma tokia tvarka:
29.1. aiškiai pasakyti gautų pinigų sumą ir dėti juos atskirai, kad matytų pirkėjas;
29.2. kasos aparatu išmušti čekį;
29.3. pasakyti pirkėjui priklausančios grąžos sumą ir paduoti kartu su čekiu;
29.4. galutinai atsiskaičius su pirkėju, gautus pinigus padėti į kasą.
30. Rūpestingai saugoti patikėtas materialines vertybes, tikrinti, kad prekės nesugestų, negrobstyti, nelaužyti,
nedaužyti prekių ir taros, taip pat nepažeisti nustatytų prekių realizavimo terminų.
31. Tvarkingai išdėlioti prekes prekybos salėje.
32. Padėti pirkėjams pasirinkti prekes, paaiškinti prekių savybes ir kokybę.
33. Informuoti pirkėjus apie teikiamas parduotuvės paslaugas ir jas suteikti.
34. Pirkėjams prašant, pakviesti į prekybos salę tiesioginį vadovą.
35. Laikinai pasitraukti iš darbo vietos galima tik gavus tiesioginio vadovo leidimą.
36. Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant
kitą darbą, ne daugiau kaip: vyrams – 30 kg, moterims – 10 kg.
37. Elektrosaugos reikalavimai:
37.1. neliesti drėgnomis rankomis elektros laidų, kabelių, kištukų, prietaisų ar įrenginių;
37.2. nedirbti su elektros įrankiais ar prietaisais, jeigu prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis;
37.3. nedirbti su netvarkingais elektros įrankiais, prietaisais ar įrenginiais;
37.4. dirbti tik su įžemintais prietaisais bei įrenginiais;
37.5. 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;
37.6. panaudojus elektros įrankį, prietaisą ar įrenginį, tuoj pat išjungti;
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37.7. nedirbti su elektros prietaisais, jei ant jų pateko skystis;
37.8. neremontuoti pačiam sugedusio elektros įrenginio, laidų, kištuko, kištukinio lizdo. Tai atlikti privalo
darbuotojas, turintis reikiamą kvalifikaciją.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS
38. Būtina išjungti elektros srovę ir pranešti tiesioginiam vadovui šiais atvejais:
38.1. pastebėjus stiprų detalių, laidų įkaitimą;
38.2. sugedus elektros instaliacijai (neveikia, kibirkščiuoja kištukinis elektros lizdas, jungiklis);
38.3. pajutus svylančių laidų kvapą;
38.4. nutrūkus elektros energijos tiekimui.
39. Įsijungus apsauginei ar gaisrinei signalizacijai, nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą:
39.1. apžiūrėti pažeistą zoną;
39.2. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;
39.3. kreiptis į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.
40. Kilus gaisrui:
40.1. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;
40.2. kreiptis į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112;
40.3. evakuoti žmones;
40.4. gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, uždengiant nedegia
medžiaga);
40.5. informuoti tiesioginį vadovą.
41. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo:
41.1. nedelsiant iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą;
41.2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą;
41.3. informuoti tiesioginį vadovą;
41.4. darbo vietą ir įrenginių būklę iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia
buvo nelaimingo atsitikimo metu; jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik
būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.
42. Įvykus avarijai nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos ir informuoti tiesioginį vadovą.
43. Esant ypatingam atvejui, keliančiam grėsmę darbuotojo saugai ar gyvybei, evakuotis iš pavojingos
teritorijos artimiausiu keliu, vadovaujantis evakuacijos schemomis ir ženklais.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ
44. Sutvarkyti darbo vietą, kurioje buvo dirbama.

Lapas 6, iš viso 6 lap.
45. Išjungti kasos aparatą, ištraukti kištuką iš kištukinio lizdo.
46. Išvalyti čekių spausdinimo mechanizmą šepetėliu. Uždengti aparatą apvalkalu.
47. Išjungti iš elektros tinklo naudotą įrenginį.
48. Surinkti visus naudotus įrankius, išnešti šiukšles, arba darbo metu susikaupusias atliekas.
49. Pasibaigus darbui pardavėjas privalo patikrinti:
49.1. ar nesijaučia patalpoje dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;
49.2. ar išjungti, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami, elektros įrenginiai, apšvietimas;
49.3. ar nepalikta pašalinių degių skysčių bei lengvai užsiliepsnojančių medžiagų;
49.4. ar uždaryti langai ir kitos angos;
49.5. ar neužkrauti takai, skirti priėjimui prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų.
50. Pardavėjas pastebėjęs išvardintų reikalavimų pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis
to padaryti negali, pranešti apie tai tiesioginiam vadovui.
51. Šiltu vandeniu su muilu nusiplauti rankas. Negalima plauti rankų ne tam skirtomis priemonėmis.
52. Tvarkingai spintelėje susidėti darbo drabužius.
53. Informuoti tiesioginį vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, turinčius įtakos saugiam pavesto
darbo atlikimui.

Instrukciją parengė:
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