Saugiose darbo
vietose

MAŽESNIS
KRŪVIS

KVIETIMAS
Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose
mažesnis krūvis“ atidarymo konferencija
Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdydama
(EU-OSHA) nacionalinio ryšių punkto funkcijas, 2020 m. spalio 22 d. Vilniuje organizuoja nemokamą
Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ atidarymo
konferenciją.
Pagrindinė 2020–2022 m. kampanijos tema – su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų
prevencija ir valdymas. Šie sutrikimai vis dar yra labiausiai paplitęs su darbu susijęs negalavimas Europoje.
Su laikysena susiję rizikos veiksniai, kartotiniai judesiai, varginanti arba skausmą sukelianti darbo padėtis,
krovinių tvarkymas, – visa tai yra labai dažni darbo vietos rizikos veiksniai, kurie gali sukelti raumenų ir
kaulų sistemos sutrikimus.
Kampanijos metu bus išsamiai apžvelgiamos šios niekaip neišsprendžiamos problemos priežastys.
Įgyvendinant šią kampaniją siekiama skleisti kokybišką informaciją šia tema, skatinti visapusišką požiūrį į
šios problemos sprendimą ir pasiūlyti praktines priemones ir sprendimus, galinčius padėti darbo vietose.

Renginio data: 2020 m. spalio 22 d. (ketvirtadienis)
Renginio vieta: viešbutis „Holiday Inn“, Vilnius (Šeimyniškių g. 1, Vilnius)
PRELIMINARI PROGRAMA
10.00–10.20

Dalyvių registracija ir sutikimo kava

10.20–10.30

Atidarymas. Sveikinimo žodis

10.30–10.50

Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose
mažesnis krūvis“ apžvalga
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir
sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

10.50–11.15

Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse
Jūratė Tamašauskaitė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro
Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė

11.15–11.40

Kavos pertrauka

11.40–12.00

Lietuvoje nustatomų kaulų-raumenų sistemos profesinių ligų tendencijos
Rita Zubkevičiūtė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo
inspektorė

12.00–12.25

Ergonomikos principai darbuotojo gerovei
Dr. Aušra Stankiuvienė, Vilnius TECH, Lietuvos ergonomikos asociacijos viceprezidentė.

12.25–12.40

1

Diskusijos

Dalyvio registracijos forma https://forms.gle/cDy2oyo4toqSScG59
Registruotis į renginį bus galima iki 2020 m. spalio 16 d. (imtinai)
Jeigu per šią nuorodą Jums užsiregistruoti nepavyksta – registruotis galite el. paštu gintare@integrity.lt.
Laiške nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir tikslią gyvenamąją vietą (gatvės
pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis)*.
Informuojame, jog dalyvių skaičius renginyje ribotas, todėl registruojame po 1 atstovą iš įmonės /
organizacijos. Papildomi dalyviai bus registruojami į laukiančiųjų sąrašą – jų registraciją galėsime patvirtinti
tuomet, jeigu uždarę registraciją turėsime laisvų vietų.
Apie sėkmingą registraciją dalyvius informuosime atskiru elektroniniu laišku. Išankstinė
registracija į konferenciją – privaloma.
Papildoma informacija:
Daugiau informacijos apie renginį galite gauti el. paštu gintare@integrity.lt arba tel. 8 650 00 401.
Kontaktinis asmuo – Nerita Šot, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto
koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius, el. p. nerita.sot@vdi.lt, tel. 8 616 55 899.
Renginyje gali būti fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad Jūs galite būti matomas renginio
nuotraukose ir vaizdo įrašuose, talpinamuose viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos
priemonėse.
Svarbi informacija dėl COVID-19:
DĖMESIO! Visi dalyviai renginio metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones.
Renginys organizuojamas laikantis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų.
* Gyvenamosios vietos duomenys renkami ir tvarkomi tik COVID-19 profilaktikos ir kontrolės priemonių
įgyvendinimo tikslais. Šie duomenys saugomi ne ilgiau kaip 21 dieną po įvykusio reginio. Daugiau
informacijos
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-rugsejo-1-dienos-renginiu-ziurovu-ir-dalyviu-elektronine-registracija
Iki renginio likus ne mažiau nei 48 val. visiems užsiregistravusiems atsiųsime galutinį patvirtinimą el. paštu.
Jei situacija dėl COVID-19 pasikeistų ir renginį tektų perkelti į virtualią erdvę, šiuo laišku gausite ir
instrukcijas prisijungimui.
Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

2

