
Kā rīkoties, lai strādātu DROŠI

Svarīgākie riski,
strādājot SLĒGTĀS TELPĀS

Lai strādātu DROŠI:
zz Esi gatavs veikt nekavējošus glābšanas darbus!
zz Ievēro norīkojumu un atļauju sistēmu darbam slēgtās telpās!
zz Iepazīsties ar riska novērtējumu un plānotajiem 

preventīvajiem pasākumiem!
zz Pirms darba slēgtās telpās veic gaisa sastāva mērījumus 

(skābekļa daudzuma, iespējamo kaitīgo vielu daudzuma 
noteikšanu sprādzienbīstamības novērtēšanai). Atceries – 
gaisa sastāva mērījumi jāveic pirms darba katru dienu! 
zz Ja iespējams skābekļa trūkums, prasi darba devējam 

nodrošināt neatkarīgu gaisa pievadi!
zz Pārliecinies, vai lietojamais aprīkojums ir sprādziendrošs  

un apzīmēts ar zīmi, kas to apliecina!
zz Pārliecinies, vai aprīkojums ir ar zemu spriegumu un  

strāvas noplūdes pārtraucējiem!
zz Pārliecinies, vai darba devējs ir nodrošinājis sazināšanās 

iespējas ar ārpusē esošajiem kolēģiem!
zz Ja izmanto virvju pieeju, nekādā gadījumā  

neatvienojies no drošināšanas sistēmas!
zz Ievēro atpūtas pauzes, to laikā pavingro, ievēro  

veselīgu un kustīgu dzīvesveidu!
zz Rūpējies par savu veselību un apmeklē obligātās  

veselības pārbaudes!

Darbs slēgtās telpās vienmēr uzskatāms  
par paaugstināta riska darbu!

Letālo nelaimes gadījumus skaits, strādājot slēgtās telpās, 
ir vairāk kā 50 reižu augstāks, nekā strādājot būvniecībā!

Kas ir slēgtās 
telpas?
Par slēgtajām telpām 
uzskatāmas ne tikai “klasiskās” 
slēgtās telpas, piemēram, 
tvertnes un silosi, bet jebkura 
telpa ar ierobežotu gaisa 
apmaiņu, kurā var izveidoties 
veselībai bīstams gāzu sastāvs, – 
piemēram, arī tranšejas un 
būvbedres!

Iespējamie 
nelaimes 
gadījumi un  
to cēloņi
zz Nosmakšana skābekļa 

trūkuma dēļ
zz Saindēšanās ar indīgām 

gāzēm, kas jau ir slēgtajā 
telpā vai rodas tajā  
darba gaitā
zz Kritieni no augstuma
zz Iegrimšana vai noslīkšana 

birstošās cietās vielās 
zz Saķepušu cietu vielu pēkšņa 

uzgāšanās darbu veicējiem
zz Negaidīta aizdegšanās un 

sprādzieni
zz Elektriskās strāvas trieciens

Citi riska faktori  
slēgtās telpās
Riskus var radīt arī trūkumi darba organizācijā, veselībai 
kaitīgas vielas, skābekļa trūkums vai pārāk augsta tā 
koncentrācija, ugunsbīstamība, kustīgas iekārtu daļas, 
starojumi, augsta vai zema temperatūra, psiholoģiskais 
diskomforts, glābšanas iespēju trūkums u. c.

Šis materiāls ir izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. Informācija par darba aizsardzības jautājumiem – www.osha.lv  
Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2017. Bezmaksas izdevums.
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