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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 

ATLIEKANČIŲ AUGALŲ, UŽKRĖSTŲ KARANTININIAIS 

MIKROORGANIZMAIS KULTIVAVIMO IR ATLIEKŲ NUKENKSMINIMO 

DARBUS LABORATORIJOJE SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR. 40 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Dirbti su užkrėstais karantininiais mikroorganizmais kultivavimo ir atliekų 

nukenksminimo darbus laboratorijoje gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų (toliau vadinama — 

darbuotojas), nustatyta tvarka priimtas į darbą, išklausęs įvadinį darbuotojo saugos ir sveikatos, 

įvadinį priešgaisrinės saugos instruktavimą bei pirminį instruktavimus darbo vietoje, pasirašius 

instruktavimų registracijos žurnaluose. Asmuo turi būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti asmens 

medicininę knygelę (apsk. F.048/a).  

1.2. Darbuotojas turi laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų 

darbuotojų sveikatai, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, atlikti tik paskirtą 

darbą, neleisti dirbti pašaliniams asmenims, žinoti ir vykdyti šios instrukcijos reikalavimus. 

1.3. Negalima dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, kitų toksinių medžiagų, 

sergant, vartojant stiprius raminamuosius vaistus. Pastebėjus neblaivų darbuotoją privalu 

nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir imtis visų priemonių nelaimei užkirsti. 

1.4. Darbuotojas privalo laikytis asmens higienos: dirbti tik su švariais ir tvarkingais 

darbo drabužiais, prieš darbą ir po darbo plauti rankas šiltu vandeniu su muilu, jeigu reikia — 

pareikalauti iš padalinio vadovo ir naudoti dezinfekuojančias priemones. 

1.5. Darbuotojas turi žinoti: 

1.5.1 tiriamų medžiagų, auginamų mikroorganizmų ir augalų, gamybos atliekų rizikos 

laipsnį ir apsisaugojimo tvarką, profilaktikos priemones jų poveikiui išvengti; 

1.5.2 atliekų, įrankių, indų dezinfekcijai naudojamų medžiagų sudėtį bei jų savybes; 

1.5.3 nukenksminimo proceso eigą ir tvarką. 

1.6. Darbo vietos, kuriose naudojamos biologinės medžiagos, turi būti įrengtos taip, kad 

jose dirbantiems darbuotojams negrėstų biologinių medžiagų poveikio pavojus arba tokio pavojaus 

grėsmė būtų minimali.  

1.7. Apie darbo metu gautas traumas ar pastebėjus kito darbuotojo traumavimą, kitus su 

darbu susijusius sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant pranešti padalinio vadovui ar jį 

pavaduojančiam asmeniui ir direktoriui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. 

 

2. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

2.1  Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Elektros srovės poveikis 

Galimos traumos, 

širdies darbo sutrikimas, 

mirtis. 

Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, 

kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, 

nekeisti saugiklių. 
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Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Laboratoriniai 

instrumentai, įrenginiai, aparatūra, 

įrenginių ir įrankių eksploatavimo 

reikalavimų nesilaikymas 

Galimos traumos. 

Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių 

techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su 

netvarkingais įrankiais ir įrenginiais, juos 

naudoti pagal paskirtį ir laikantis jų 

eksploatavimo reikalavimų 

 Cheminės medžiagos  

Galimi apsinuodijimai, 

nudegimai, alerginės 

reakcijos. 

Vadovautis saugos duomenų lapuose 

nurodytais reikalavimais bei nurodytomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 
Darbuotojas turi susipažinti su saugos 

duomenų lapuose išdėstytais nurodymais, 

reikalavimais, saugiais darbo metodais ir 

jais vadovautis. Draudžiama chemines 

medžiagas ragauti, uostyti. 

 Biologinis pavojus 
Galimybė užsikrėsti 

Naudoti darbdavio išduotas asmenines 

apsaugos priemones, laikytis higienos 

reikalavimų. 

    
Infekuotos atliekos, cheminės 

medžiagos, sudarytos iš pavojingų 

cheminių medžiagų ar jų turinčios 

Galimi apsinuodijimai, 

alerginės reakcijos. 

Įsipjovimai, įsidūrimai. 

Užsikrėtimas per kraują 

infekcinėmis ligomis 

Vienkartinės pakuotės atliekoms turi būti 

nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad 

medicininės atliekos negalėtų išsipilti, 

išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. 

Laikyti specialiai paskirtose vietose. 

Bakterijos, virusai, parazitai, 

natūralūs organizmo 

komponentai,. 

Infekcijos, sukeltos 

virusų arba bakterijų. 

Apsinuodijimas arba 

toksinis poveikis. 

Higieniškų darbo procedūrų taikymas. 

Odos apsauga. Vengti odos susilietimo su 

ligotais gyventojais, su krauju, sekretais, 

ekskretais. Naudoti tinkamas apsaugines 

priemones. Periodiškai atlikti 

dezinfekciją. Nerūkyti, nevalgyti darbo 

vietoje. Po tiesioginio kontakto 

dezinfekuoti rankas, valant užterštus 

daiktus ar paviršius dėvėti asmenines 

apsaugos priemones. 

  Darbo vietos, 

praėjimo kelių užkrovimas, 

užgriozdinimas daiktais, 

paslydimas, pargriuvimas 

Galimi įvairūs 

sužeidimai, įvairaus 

sunkumo traumos: kaulų 

lūžiai, raumenų sistemos 

sužalojimai.  

Darbo vietoje grindų dangos turi būti 

neslidžios, sausos, lygios. Esant 

slidžioms grindims, nedelsiant jas 

išvalyti. Nuolat palaikyti tvarką darbo 

vietoje, neužgriozdinti daiktais. 

 Krentantys daiktai  

Galimi galvos, galūnių 

sužalojimai 

Daiktus, įrankius, priemones darbo 

vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų 

nukristi. 

Nepakankamas darbo vietos 

apšvietimas 

Didėja akių nuovargis, 

regos susilpnėjimas, 

galimos darbo klaidos 

Jeigu bendras apšviestumas yra mažesnis 

už nurodytą teisės aktuose papildomai 

naudoti kilnojamus šviestuvus. 

Dulkės (organinės ir neorganinės 

kilmės), garai, aerozoliai 

Galimi apsinuodijimai, 

nudegimai, alerginės 

reakcijos. 

Jeigu oro užterštumas viršija leistiną 

normą ir jo sumažinti negalima, reikia 

dėvėti tinkamai priderintą respiratorių. 

  Įkaitę paviršiai, karštos 

įrenginių dalys 

Galimi įvairūs terminiai 

sužeidimai 

Nesiliesti ir plikomis rankomis neliesti 

įkaitusių paviršių kurių negalima 

uždengti apsaugomis. 

Slėgis technologinėje sistemoje 
Galimi įvairūs 

sužeidimai 

Nuolat tikrinti sujungimų sandarumą ir 

patikimumą 
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Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

Fizinė perkrova 
Galimos traumos, 

raumenų patempimai 

Nekelti vienam daiktų, krovinių, 

viršijančių leistiną krovinio kėlimo 

normą. Leidžiama nepavojinga 

vienkartinė keliamo ir pernešamo 

krovinio masė kartu dirbant kitą darbą ne 

daugiau kaip: vyrams - iki 30 kg; 

moterims - iki 10 kg. Jeigu svoris yra 

didesnis, kelti dviese. 

 Kritimas iš aukščio  

Galimi įvairūs 

sužeidimai 

Palipimui naudoti tik stabilias, tvarkingas 

paaukštinimo priemones. Draudžiama 

nuo paaukštinimo priemonių šokti 

 

 

 

ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS - ŽENKLAS AR UŽRAŠAS, KURIS ĮSPĖJA APIE GALIMĄ PAVOJŲ 

AR RIZIKĄ, NAUDOJANT CHEMINES MEDŽIAGAS 

Simbolis Reikšmė Priedas 

 

Ūmus toksiškumas Pavojus 

 

Pasižymi mutageniniu, toksiniu ir 

jautrinančiu poveikiu 
Pavojus/atsargiai 

 

Pasižymi dirginančiu, jautrinančiu 

ir toksiniu poveikiu 
Pavojus/dėmesio 

 

Turi slėgio veikiamų dujų Pavojus/dėmesio 

 

Korozinės medžiagos Pavojus 

 

Sprogios medžiagos Pavojus/atsargiai 

 

Degios medžiagos Pavojus/ atsargiai 

 

Oksiduojančios medžiagos Pavojus 

 

Keliančios pavojų aplinkai 

medžiagos 
Atsargiai 

 

2.2 Darbuotojas privalo: 

2.2.1 nepradėti dirbti be asmeninių apsauginių priemonių (chalatai, apsauginiai akiniai, 

pirštinės, respiratoriai ir kt.), kaip to reikalauja saugos darbe norminiai aktai, naudoti jas viso darbo 

proceso metu. Nevalgyti, negerti, nerūkyti darbo vietoje; 

2.2.2 rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugines priemones, 

laiku pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui apie jų susidėvėjimą, užterštumą, netinkamumą 

naudoti ir apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas. Darbo drabužiai ir kitos asmeninės 

apsaugos priemonės, kurios gali būti užterštos biologinėmis medžiagomis, turi būti pašalintos iš 



darbo vietos ir laikomos atskirai nuo kitų rūbų. Darbdavys privalo užtikrinti, kad biologinėmis 

medžiagomis užterštos asmeninės apsaugos priemonės būtų nukenksmintos, išvalytos arba 

prireikus sunaikintos; 

2.2.3 darbo įstatymo nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsauginė 

priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta. 

2.3 Atsižvelgiant į atliekamų darbu pobūdį ir naudojamų medžiagų savybes ar jeigu 

asmeninė apsauginė priemonė susidėvėjo ar kitaip tapo netinkama naudoti, darbuotojui 

nemokamai turi būti išduodamos naujos ar papildomos priemonės. 

2.4 Esamas ir galimas biologinių medžiagų poveikio pavojus darbuotojų saugai ir 

sveikatai darbe turi būti: 

2.4.1 įvertinamas pagal visą turimą informaciją, įskaitant: 

2.4.2 biologinių medžiagų klasifikaciją; 

2.4.3 specialistų rekomendacijas, kurios nurodo, kaip pavojinga biologinė medžiaga turi 

būti kontroliuojama, siekiant, kad būtų apsaugota darbuotojų sveikata; 

2.4.4 informaciją apie ligas, kuriomis dėl savo darbo pobūdžio gali susirgti darbuotojai; 

2.4.5 galimą alerginį arba toksinį poveikį, atsirandantį dėl darbo pobūdžio; 

2.4.6 duomenis apie ligą, kuria darbuotojas serga ir kuri yra tiesiogiai susijusi su darbu. 

 

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIES DARBO PRADŽIĄ 

 

3.1. Prieš pradėdamas darbą, darbuotojas susipažįsta su saugos duomenų lapais ir 

instrukcijomis, trumpu darbo aprašymu. 

3.2. Prieš darbą darbuotojas turi tvarkingai apsirengti darbo rūbus, užsidėti asmenines 

apsaugines darbo priemones. Darbo drabužiai turi būti tvarkingi ir užsagstyti. Su darbo drabužiais 

negalima eiti į patalpas, nesusijusias su laboratoriniais darbais. 

3.3. Atidžiai apžiūrėti savo darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, vizualiai 

patikrinti ar sausos ir neslidžios grindys, pakankamas vietinis apšvietimas. 

3.4. Naudojant įvežtus iš kitų šalių, kvėpavimo organų apsaugos priemones, kurios 

nenurodytos šioje instrukcijoje, būtina naudotis gamyklos gamintojos, kuri juos pagamino, 

nurodymais (kokių rūšių chemikalams tinka). 

3.5. Pradėdamas darbą darbuotojas patikrina: 

3.5.1 ar pakankamas darbo vietoje dezinfekuojančio preparato kiekis; 

3.5.2 ar darbo vietoje naudojami laboratoriniai indai tvarkingi, neįskilę; 

3.5.3 ar veikia patalpos vėdinimo sistema; 

3.5.4 ar tvarkingi darbo vietos elektros įrenginiai. 

3.6. Pastebėjus bet kokius trūkumus, pagal galimybes ir kompetenciją pašalinti juos arba 

pranešti padalinio vadovui, informuoti atsakingas Centro tarnybas. 

 

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 

4.1. Darbuotojas turi teisę dirbti laikydamasis padalinio vadovo ar jį pavaduojančio 

asmens nurodymų, atlikti tik pavestus darbus ir užduotis, neužsiimti pašaliniais, su darbu 

nesusijusiais dalykais. 

4.2. Palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje. 

4.3. Vengti nukenksminto preparato patekimo ant neapsaugotų kūno dalių. 

4.4. Nukenksminimo preparatą laikyti tamsioje, vėsioje vietoje, uždarytoje originalioje 

taroje. Draudžiama laikyti kartu su maisto produktais arba šalia jų. 

4.5. Mikroorganizmų ir augalų nukenksminimą galima atlikti tik gerai vėdinamoje 

patalpoje. Esant nepakankamai ventiliacijai būtina naudotis kvėpavimo kauke. 

4.6. Nukenksminant laboratorinius įrankius, indus, įrangą būtina naudoti specialiai tam 

skirtus indus.  



4.7. Užpiltus nukenksminimo preparato tirpalu laboratorinius įrankius ar indus galima 

išimti ne anksčiau kaip nurodyta nukenksminimo preparato naudojimo instrukcijoje. 

4.8. Nukenksminimo priemones galima naudoti tik pagal paskirtį, kuri nurodyta etiketėje 

arba naudojimo instrukcijoje. 

4.9. Darbo metu naudotus indus ir priemones sudėti į jiems laikyti skirtą vietą. 

Draudžiama nukenksminimui naudojamus indus ir priemones naudoti kitiems tikslams. 

4.10. Nukenksminimo tirpalas turi būti ruošiamas tik prieš kiekvieną nukenksminimo 

proceso pradžią.  

4.11. Gyvybiniai organizmai turi būti naudojami ar valdomi sistemoje, kuri fiziškai 

atskiria procesą nuo aplinkos. 

4.12. Nukenksminamos išmetamos dujos iš uždaros sistemos turi būti paveiktos taip, kad 

jų sklidimas sumažėtų iki minimumo. 

4.13. Mėginių ėmimas, sistemos papildymas medžiagomis ir gyvybinių mikroorganizmų 

ir augalų perkėlimas į kitą uždarą sistemą turi vykti taip, kad būtų užkirstas kelias jiems sklisti. 

4.14. Mitybinės terpės, kuriose buvo saugomos ar dauginamos biologinės medžiagos, 

neturi būti šalinamos iš uždaros sistemos, jei gyvybiniai organizmai ir augalai nėra nukenksminti 

oficialiai pripažintomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis. 

4.15. Darbo su augalais, užkrėstais karantininiais mikroorganizmais, taisyklės: 

4.15.1 darbo metu laboratorijos durys ir langai turi būti uždaryti; 

4.15.2 naudoti asmenines apsaugos priemones: vilkėti chalatus, vienkartines pirštines. 

Draudžiama avėti avalynę, su kuria vaikščiojama lauke, sode, darže; 

4.15.3 darbo su augalais, užkrėstais karantininiais mikroorganizmais, metu draudžiama 

dirbti su kitais konkretaus karantininio mikroorganizmo augalais – šeimininkais; 

4.15.4 po darbo darbuotojas privalo rankas nusivalyti 70-95 proc. etilo alkoholiu ir 

nusiplauti muilu; 

4.15.5 laboratorijos patalpos turi būti švarios ir tvarkingos; laminare, kuriame dirbama 

turi būti tiktai tie instrumentai, kurie reikalingi darbo procese. 

4.16. Augalų, užkrėstų karantininiais mikroorganizmais transportavimas ir 

utilizavimas: 

4.16.1 griežtai draudžiama užkrėstus karantininiais mikroorganizmais augalus (ir jų 

atliekas), išnešti už laboratorijos ribų; 

4.16.2 laboratorijos viduje augalai, užkrėsti karantininiais mikroorganizmais, pernešami 

tik į patalpas, susijusias su jų kultivavimo, persodinimo, utilizavimo procesu; 

4.16.3 augalai, užkrėsti karantininiais mikroorganizmais, kultivuojami ir iš vienų patalpų 

į kitas pernešami tik sandariuose induose; 

4.16.4 augalai, užkrėsti karantininiais mikroorganizmais, kultivuojami atskiroje 

laboratorijos zonoje, pažymėtoje įspėjamąja etikete. 

4.16.5 augalų, užkrėstų karantininiais mikroorganizmais, atliekos turi būti utilizuojamos, 

autoklavuojant 121o C temperatūroje (2 atm). 

 

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

5.1.  Įvykus avarijai, laborantai privalo nutraukti darbą, sustabdyti įrenginius ir pradėti 

likviduoti avarijos pasekmes, jei tai neįmanoma ar gresia žmonių gyvybei – evakuotis iš 

patalpos. 

5.2. Įkvėpus nukenksminto preparato – kvėpuoti švariu oru, naudotis deguonies kauke, 

kreiptis į medicininį punktą. 

5.3. Patekus ant odos – nuplauti tekančiu vandeniu su muilu, naudoti odos priežiūros 

kremą, nusivilkti užterštus rūbus. 

5.4. Patekus į akis – nedelsiant gausiai plauti vandeniu, kreiptis į medicininį punktą. 

5.5. Prarijus – skalauti burną, išgerti daug vandens, kreiptis į medicininį punktą. 



5.6. Patekus ant drabužių ar juos užteršus – nusirengti ir plauti juos vandeniu. 

5.7. Būtina išjungti elektros srovę ir pranešti tiesioginiam vadovui, jei: 

5.7.1 pajutote stiprų detalių, laidų įkaitimą; 

5.7.2 sugedo elektros instaliacija – neveikia, kibirkščiuoja kištukinis lizdas, jungiklis; 

5.7.3 pajutote svylančių laidų kvapą; 

5.7.4 nutrūko elektros energijos tiekimas. 

5.8. Įsijungus apsauginei ar priešgaisrinei signalizacijai, nedelsiant reaguoti į pavojaus 

signalą: 

5.8.1 apžiūrėti pažeistą zoną; 

5.8.2 elgtis ramiai, nesutrikti, realiai vertinti susidariusią situaciją; 

5.8.3 reikalui esant, kviesti specialiąsias tarnybas, informuoti padalinio vadovą. 

5.9. Kilus gaisrui: 

5.9.1 apie iškilusį pavojų perspėti šalia dirbančius; 

5.9.2 gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, 

nedegia medžiaga); 

5.9.3 iškviesti ugniagesius pagalbos telefonu – 112. 

5.10. Esant atsitiktiniam užteršimui: 

5.10.1 dezinfekuoti užterštus darbinius paviršius ir instrumentus 70-95 proc. etilo 

alkoholiu; 

5.10.2 šiam tikslui panaudotos servetėlės turi būti išautoklavuotos; 

5.10.3 dezinfekuoti užterštas drabužių ir odos vietas etilo alkoholiu; 

5.10.4 apie atsitiktinį užteršimą pranešti padalinio vadovui. 

 

6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 

6.1. Baigęs darbą darbuotojas sutvarko patalpas, išjungia visus elektrinius prietaisus, 

patikrina ar užsukti vandentiekio čiaupai. 

6.2. Surinkti visus naudotus įrankius, indus ir sudėti juos į jiems laikyti skirtą vietą. 

6.3. Nusirengti darbo drabužius, padėti juos į tam skirtą vietą. 

6.4. Nusiplauti šiltu vandeniu su muilu ir nusiprausti. 

6.5.  Informuoti tiesioginį vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, galinčius turėti 

įtakos saugiam pavesto darbo atlikimui. 

 

 

Instrukciją parengė: 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas                 Audrius Sasnauskas 


