SEMINARAS

"naujovės ir pasikeitimai darbų saugos srityje, nelaimingų atsitikimų mažinimas ir prevencija kitaip"
2018 m. balandžio 12 d., vilnius

biržų
pilis,
Radvilos
g. 3,skirtingos).
Biržai kituose miestuose seminarai kol kas
dėmesio! Šiemet seminarai vyks vilniaus
ir biržų
miestuose
(jų temos
neplanuojami, todėl norinčius dalyvauti prašome registruotis į vieną iš išvardintų miestų.
Vilniuje seminaras vyks balandžio 12 d., Biržuose - gegužės 10 d. (kadangi seminarų temos skirtingos, galite registruotis ir į abu renginius)

pRANEŠĖJAI:

Raimedas Burba,
UAB "TUVLITA"
Konsultavimo tarnybos ir
Technikos kontrolės tarnybos
direktorius

Saulius Balčiūnas
LR Valstybinės darbo inspekcijos
Nelaimingų atsitikimų ir
profesinių ligų skyriaus vedėjas,
vyriausiasis darbo inspektorius

Svečias iš Italijos:
Alessandro Schenato
"GIASCO SRL"
Eksporto vadovas

Irma Spudienė,
UAB "DSP Plius"
Direktorė

SEMINARO DIENOTVARKĖ:
9:30 - 10:00

Registracija, darbo saugos priemonių paroda

10:00 - 10:45

„Profesinės rizikos nuolatinė stebėsena ir atnaujinimas“. Seminaro metu bus apžvelgiami
pasikeitusių teisės aktų reikalavimai bei pateiktos praktikų įžvalgos dėl PRV stebėsenos ir
atnaujinimo metodikų, atkreipiant ypatingą dėmesį į labiau pažeidžiamų darbuotojų grupes (jauni
asmenys, nėščios moterys ir kt.). Pranešėjas: R. Burba, UAB "TUVLITA".

10:45 - 11:00

Klausimai, konsultacijos

11:00 - 11:10

Pertraukėlė

11:10 - 11:55

„Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų prevencija“. Nelaimingų atsitikimų kiekio mažinimas, aktualūs
pasikeitimai ir naujovės. Pranešėjas: Saulius Balčiūnas, LR Valstybinė darbo inspekcija.

11:55 - 12:10
12:10 - 12:40

Klausimai, konsultacijos

12:40 - 13:25
13:25- 13:40
13:40 - 13:50
13:50 - 14:35

Kavos ir užkandžių pertrauka, konsultacijos, darbo saugos priemonių paroda
"Giasco" avalynė, kuri gaminama Italijoje nuo 1971-ųjų metų ir yra parduodama daugiau kaip 90-yje
pasaulio šalių. Išmanios technologijos ir naujienos: darbo avalynė be apsaugos, naujos rūšies darbo
avalynė su papildoma viršutinės pado dalies apsauga nuo metalo, kuri apsaugo ne tik pirštus, bet ir
visą pado priekį, "Windtex" membrana, gelio intarpų prasmė ir pliusai. Naujoviškas, išskirtinio
atsparumo slydimui padas "KUBE", dideliam šalčiui atspari avalynės linija "Snow-Ice" ir kitos
naujienos. (Anglų k. + vertėjas). Pranešėjas: Alessandro Schenato, "GIASCO SRL".
Klausimai, konsultacijos
Pertraukėlė
"Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija per pozityvią prizmę". Aukštalipių įrangos pritaikymas
netikėčiausiose vietose. Naujiena Lietuvoje: slydimo apsauga lauko ir vidaus patalpoms. Stiliumi ir
ypatingais audiniais išsiskirianti HORECA aprangos linija. Praktiški patarimai, ką daryti, kad darbo
apsaugos priemonės tarnautų ilgiau ir neįprastų situacijų darbo vietoje pavyzdžiai (su humoru).
Pranešėja: Irma Spudienė, UAB "DSP Plius".

14:35- 14:50
14:50 - 15:00

Klausimai, konsultacijos

15:00 - 15:15

DSS specialistų kvalifikacinių valandų dokumentacijos pildymas ir konsultacijos, individualios
nemokamos konsultacijos, susipažinimas su darbo saugos priemonėmis iš arčiau.

renginio
organizatorius:

Prizų traukimas, diplomų įteikimas

RENGINIO VIETA:

RENGINIO VIETA:

Mykolo Romerio
Universitetas (MRU),
Ateities g. 20, Vilnius

INFORMACIJA:
El. p. info@dspplius.lt,
Tel. nr.: +370 630 01517

Seminaras nemokamas. Vietų skaičius ribotas, registracija būtina.

