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ABClean kvalifikacijos standartas (galutinė ataskaita)
Europos kvalifikacijų struktūra (EKS), 4 lygis
Darbas:
Darbo pavadinimas: Informavimo apie asbesto poveikį specialistas
Sritis: pastatų / įrenginių pertvarkymo, taisymo, priežiūros, ardymo arba griovimo darbai.
Bendrovių dydis ir tipas: mažos ir vidutinės statybų įmonės, pvz., statybų bendrovės ir įrangos
bei patogumų įrengimo ir priežiūros bendrovės (pvz., santechnikai, elektrikai, dujų montuotojai,
šildymo ir ventiliacijos inžinieriai ir t. t.)
Pastaba: kvalifikacijos standartas NĖRA sukurtas asmenims (arba bendrovėms), kurių
pagrindinis darbas yra šalinti asbestą.
Darbo tikslas: tinkamų aplinkosaugos, sveikatos ir saugos profilaktinių priemonių
įgyvendinimo organizavimas ir stebėjimas ar laikomasi ASS teisinių reikalavimų ir kitų taikomų
rekomendacijų, susijusių su veikla, kurioje randama asbesto medžiagų, ir su asbesto poveikio
aplinkai valdymu. Informavimo apie asbesto poveikį specialistas taip pat turi nuspręsti, kurias
užduotis pateikti profesionalioms asbesto bendrovėms.
Profesijos (darbo) aprašymas: siekiant užtikrinti, kad veikloje susijusioje su pastatų / įrenginių
pertvarkymu, taisymu, priežiūra, ardymu ir griovimu įgyvendinamos ASS apsaugojimo
priemonės, informavimo apie asbesto poveikį specialistas turi užtikrinti, kad būtų identifikuoti ir
įvertinti ASS kylantys pavojai bei nustatytos ir suplanuotos apsaugojimo priemonės.
Informavimo dėl asbesto poveikio specialistas yra atsakingas už apskaitos, susijusios su visa
reikalinga informacija pateikta valdžios įstaigoms, vedimą, atitinkamų apmokymų darbuotojams
suteikimą, visų nustatytų priemonių organizavimą ir įgyvendinimą prieš pradedant darbus,
suplanuotų priemonių laikymosi darbo metu ir po jo priežiūrą, bei asbesto poveikį patiriančių
darbuotojų sveikatos priežiūros garantavimą.
Informavimo dėl asbesto poveikio specialisto kvalifikacijos standartas sukurtas siekiant suteikti
bendrą informaciją apie asbesto keliamos rizikos valdymo procedūras darbuotojams
dirbantiems mažose arba vidutinio dydžio statybų įmonėse, pvz., statybininkams, statybų
brigados vadovams, laisvai samdomiems darbuotojams ir t. t.
Informavimo dėl asbesto poveikio specialistas statybvietėje turi bendradarbiauti su darbdavio
paskirtu atsakingu asmeniu. Teisinė atsakomybė lieka atsakingam asmeniui.
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Profesinių (darbo) užduočių sąrašas (įskaitant užduoties kodą, pavadinimą)
1 PU Identifikuoti asbesto pavojus darbo srityje ir bendradarbiauti vertinant asbesto riziką bei jo

potencialų poveikį darbuotojų sveikatai. Nuspręsti, ar užduotį turi atlikti profesionali asbesto
šalinimo bendrovė.
2 PU Įgyvendinti prevencines priemones (organizacines ir technines) asbesto poveikio

darbuotojams rizikos sumažinimui, laikantis teisinių reikalavimų ir patarimų dėl darbo su
asbestu sprendimų vykdymo, ir pateikti ataskaitas remiantis dabartiniais įstatymais ir rizikos
įvertinimo, kurį atlieka kompetentingas technikas, rezultatais.
3 PU Rekomenduoti ir užtikrinti, kad bus įgyvendinta saugaus darbo praktika ir asbesto rizikos

mažinimo valdymo priemonės, įskaitant asmeninę apsauginę įrangą, higieną, nukenksminimą,
nelaimingų atsitikimų situacijas ir atliekų šalinimą laikantis įstatymų. Darbuotojams privaloma
pateikti darbo instrukcijas raštu.
4 PU Identifikuoti asbesto turinčius arba galinčius turėti produktus arba medžiagas ir

darbovietėje vykdomą veiklą, kurios metu gali pasireikšti asbesto poveikis.
Identifikavimo užduoties veiksmai: rinkti atitinkamą ir patikimą informaciją apie asbesto
turinčias medžiagas; organizuoti šių medžiagų laboratorinius tyrimus (jei būtina); ir parengti bei
vesti ataskaitą apie identifikuotas medžiagų rūšis ir sąlygas, kuriomis jos buvo rastos. Radus
medžiagų, kuriose gali būti asbesto, darbus rekomenduojama sustabdyti.
5 PU Teikti techninius patarimus ir rekomendacijas dėl kvėpavimo įrangos ir kitos asmeninės

apsauginės įrangos, darbo įrangos, valymo įrenginių ir t. t. paskirties, pasirinkimo, trūkumų,
tinkamo naudojimo ir priežiūros.
6 PU Suvokti kontrolės ribas ir organizuoti statybvietės tikrinimą laikantis teisinių reikalavimų -

stebėti aplinkos oro būklę, privatų mėginių ėmimą, tikrinti statybvietę ir asmeninę apsauginę
įrangą.
7 PU Identifikuoti darbo su asbestu apmokymų poreikį ir organizuoti kursus darbuotojams,

kuriems gali tekti atlikti darbus su asbesto turinčiomis medžiagomis arba šalia jų. Parengti ir
vesti asbesto sąmoningumo apmokymus įgijusių darbuotojų apskaitą.
8 PU Vesti apskaitą ir suteikti prieigą prie jos įgaliotoms kontrolės įstaigoms, kaip reikalauja

įstatymas.
9 PU Saugoti dokumentaciją apie darbuotojus dirbančius darbovietėse, kuriose yra asbesto

medžiagų.
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10 PU Pranešti apie medicininių tyrimų reikalavimus ir bendradarbiauti suteikiant profesinę

profilaktinę medicininę priežiūrą.
11 PU Vesti su asbestu susijusių įvykių apskaitą ir pateikti ataskaitą apie šiuos įvykius tiesiogiai

susijusioms valdžios įstaigoms laikantis teisinių reikalavimų.
12 PU Bendrauti su suinteresuotomis šalimis už bendrovės ribų, t. y., subrangovais, klientais,
profesionaliomis asbesto bendrovėmis, atliekų šalinimo, visuomeninėmis valdžios įstaigomis ir
kitais tarpininkais.
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Profesinių kompetencijų (kvalifikacijų) įgaliojimų sąrašas (įskaitant kvalifikacijos
įgaliojimo kodą ir pavadinimą):
1 PK Patarimai dėl su asbestu susijusių ASS teisinių reikalavimų ir rekomendacijų
2 PK Asbesto pavojaus identifikavimas ir rizikos įvertinimas
3 PK Bendradarbiavimas taikant saugius darbo metodus bei organizacines ir technines

apsaugos priemones siekiant sumažinti asbesto riziką
4 PK Asbesto mokymų ir sąmoningumo poreikių diagnozavimas
5 PK Ataskaitos pateikimas ir reagavimas į nelaimingus atsitikimus ir su asbestu susijusius

incidentus
6 PK Sveikatos ir saugos sistemų audito vykdymas ir susitarimai dėl jų įgyvendinimo sėkmės

nustatymo
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Profesinių užduočių sąsaja su profesinėmis kompetencijomis

Profesinės užduotys

Profesinės kompetencijos
1 PK

2 PK

3 PK

1 PU

X

X

X

2 PU

X

X

X

3 PU

X

X

X

4 PU

X

X

X

X

5 PU

X

X

X

6 PU

X

7 PU

X

8 PU

X

X

X

9 PU

X

X

X

10 PU

X

11 PU

X

12 PU

X

X

4 PK

5 PK
X

X

X
X

X
X

6 PK

X
X
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X

Profesinių kompetencijų aprašymas
Profesinė kompetencija 1 PK (1 PU – PU 12): patarimai dėl su asbestu susijusių ASS teisinių reikalavimų ir rekomendacijų
Dalykas

ĮGŪDŽIAI (sugeba)

Labai
svarbu
X

1

Identifikuoti ir interpretuoti taikomus teisinius reikalavimus

2

Bendrovei duoti patarimus ir rekomendacijas

X

3

Įgyvendinti įstatyminius pokyčius susijusius su asbesto problemomis

X

4

Bendrauti su suinteresuotomis šalimis už bendrovės ribų

Dalykas
1

Dalykas

ŽINIOS (žino ir supranta)
Galiojantys asbesto įstatymai, direktyvos, rekomendacijos ir geriausia praktika,
įskaitant tinkamas darbo su asbestu procedūras, metodus, įrangą ir įrankius,
asmeninę apsaugą, priemones, asbesto turinčias atliekas, apmokymus, sveikatos
priežiūrą, apskaitos vedimą ir dokumentacijos saugojimą

Mažiau
svarbu

X
Labai
svarbu
X

Svarbu

KOMPETENCIJA (yra pasirengęs)
X

2

Patarti paskirtam atsakingam asmeniui apie darbo vykdymą pagal asbesto įstatymus
ir rekomendacijas
Tvarkyti ir vesti reikiamą dokumentaciją

3

Patarti ir padėti spręsti galinčias kilti problemas dėl asbesto

X

1

Svarbu

X
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Mažiau
svarbu

Profesinė kompetencija 2 PK (1 PU - 4 PU, 6 PU, 8 PU - 9 PU, 11 PU): asbesto pavojaus identifikavimas ir rizikos įvertinimas
ĮGŪDŽIAI (sugeba)

Dalykas

Labai
svarbu
X

1

Identifikuoti sveikatai, saugai ir aplinkai kylančius pavojus susijusius su asbestu

2

Patarti kompetentingam technikui dėl asbesto rizikos įvertinimo ir nuspręsti kokių
saugumo priemonių geriausia laikytis
Patarti nusprendžiant, kurias užduotis pateikti profesionalioms asbesto bendrovėms,
priklausomai nuo darbo pobūdžio, rastos asbesto medžiagos, rizikos įvertinimo
rezultatų ir taikomų teisinių reikalavimų

X

Užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos kontrolės priemonės siekiant išvengti asbesto
skaidulų poveikio
Prižiūrėti ir saugoti darbovietėje identifikuotų sveikatai, saugai ir aplinkai kylančių
asbesto pavojų dokumentaciją, kad ji būtų aiškesnė skaitytojams
Užtikrinti, kad atitinkamose naujose darbovietėse būtų tiekiami įrankiai,
technologiniai procesai, kolektyvinė ir asmeninė apsauginė įranga

X

3

4
5
6

ŽINIOS (žino ir supranta)

Dalykas

Svarbu

Mažiau
svarbu

X

X
X
Labai
svarbu
X

1

Rizikos įvertinimo metodologija

2

X

3

Asbesto turinčių medžiagų ir asbesto rūšių pagal jų pavojingumą identifikavimas.
Procedūros turi būti laikomasi prieš atliekant darbovietės identifikavimą ir radus
asbesto turinčios medžiagos.
Asbesto poveikio aplinkai ir asmeniui stebėjimas ir mėginių ėmimas

4

Saugaus darbo procedūros

X

Svarbu

X
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Mažiau
svarbu

Dalykas

KOMPETENCIJA (yra pasirengęs)

1

Identifikuoti potencialius asbesto pavojus darbovietėje ir patarti įvertinant riziką

X

2

Patarti dėl pagrindinių sprendimų susijusių su kontrolės priemonėmis, oro stebėjimu
ir asbesto valdymo saugumo reikalavimais
Vesti rizikos įvertinimo apskaitą ir pranešti jos rezultatus

X

3
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X

Profesinė kompetencija 3 PK (1 PU - 6 PU, 12 PU): bendradarbiavimas taikant organizacines ir technines apsaugos
priemones asbesto rizikos mažinimui
ĮGŪDŽIAI (sugeba)

Dalykas
1

Identifikuoti potencialias su asbestu susijusias problemas

2

Patarti kaip reaguoti į problemas siekiant sumažinti asbesto poveikį sveikatai ir
aplinkai
Patarti dėl saugios darbo praktikos ir tinkamos kolektyvinių ir asmeninių apsauginių
priemonių bei įrangos naudojimo
Siūlyti ir įgyvendinti novatoriškus, praktiškus ir rentabilius sprendimus bei padaryti
juos aiškesnius skaitytojams
Pasikonsultuoti su darbdaviu, skyriaus vadovais, darbuotojais ir darbuotojų atstovais
apie organizacines ir technines apsaugos priemones

3
4
5
Dalykas

ŽINIOS (žino ir supranta)

Labai
svarbu
X

X
X
X
Labai
svarbu
X

Asbesto keliami pavojai ir rizika darbovietėje

2

Su asbestu susijusių apsaugos priemonių kontrolė

X

3

Saugūs darbo metodai, techninės ir organizacinės priemonės taikomos asbesto
rizikos prevencijai ir panaikinimui
Tinkamas kvėpavimo įrangos ir kitos kolektyvinės ir asmeninės apsauginės įrangos
naudojimas ir priežiūra
Dabartiniai organizacijai taikomi asbesto standartai

X

5
Dalykas

Svarbu

X
X

KOMPETENCIJA (yra pasirengęs)

1

Reaguoti ir padėti išspręsti kilusias problemas

2

Siūlyti novatoriškus, praktiškus ir rentabilius sprendimus

3

Įtraukti kitus personalo narius į sprendimų įgyvendinimo procesą

Mažiau
svarbu

X

1

4

Svarbu

X
X
X

Šio projekto finansavimą parėmė Europos Komisija. Šioje svetainėje atsispindi tik autoriaus požiūris ir Komisija nėra atsakinga už čia pateiktos informacijos naudojimą.
Projekto nr. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Mažiau
svarbu

Profesinė kompetencija 4 PK (7 PU): asbesto mokymų ir sąmoningumo poreikių diagnozavimas
Dalykas

ĮGŪDŽIAI (sugeba)

1

Identifikuoti mokymų poreikį ir įgūdžių spragas organizacijoje

2

Organizuoti kursus darbuotojams, kurie vykdys su asbestu susijusius darbus

3

Įvertinti mokymų užsiėmimų veiksmingumą

Dalykas

ŽINIOS (žino ir supranta)

1

Mokymų reikalavimai darbuotojams dirbantiems su asbestu

2

Dabartinis darbuotojų sąmoningumo ir supratimo lygis

3

Vykdomi mokymų kursai ir galimybės

Dalykas

Labai
svarbu
X

Svarbu

X
X
Labai
svarbu
X

Svarbu

X
X

KOMPETENCIJA (yra pasirengęs)

1

Identifikuoti darbo su asbestu apmokymų poreikius

2

Veiksmingai vertinti apmokymus ir mokymąsi

Mažiau
svarbu

X
X
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Mažiau
svarbu

c

Profesinė kompetencija 5 PK (1 PU, 6 PU, 8 PU - 11 PU): ataskaitos pateikimas apie ir reagavimas į nelamingus atsitikimus ir su
asbestu susijusius incidentus
ĮGŪDŽIAI (sugeba)

Dalykas
1
2
3
4
Dalykas

Identifikuoti pavojus sveikatai arba aplinkai arba incidentus susijusius su darbovietėje
esančiu asbestu
Vesti reikiamą asbesto dokumentaciją ir pateikti informaciją tiesiogiai susijusioms
kontrolės įstaigoms
Vesti su asbestu susijusių incidentų apskaitą ir pateikti ataskaitas apie šiuos
incidentus tiesiogiai susijusioms valdžios įstaigoms
Organizuoti ir planuoti darbuotojų profesinę profilaktinę medicininę priežiūrą
ŽINIOS (žino ir supranta)

1

Nelaimingų atsitikimų / incidentų tyrimo metodologija

2

Asbesto kontrolės priemonės

3

Specifinė sveikatos priežiūra asbesto veikiamiems darbuotojams

4

Su asbestu susijusios profesinės ligos

Dalykas

Labai
svarbu
X

Svarbu

Mažiau
svarbu

X
X
X
Labai
svarbu
X

Svarbu

X
X
X

KOMPETENCIJA (yra pasirengęs)

1

Vesti tikslią ir išsamią apskaitą apie asbesto valdymą

X

2

Bendradarbiauti tinkamai reaguojant į incidentą

X

3

Planuoti ir interpretuoti sveikatos priežiūros rezultatus darbuotojams, kurie dirba su
asbestu

X
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Mažiau
svarbu

Profesinė kompetencija 6 PK (4 PU - 6 PU): sveikatos ir saugos sistemų audito vykdymas ir susitarimai dėl jų įgyvendinimo
sėkmės nustatymo
Dalykas

ĮGŪDŽIAI (sugeba)

Labai
svarbu
X

1

Vykdyti išsamų ir tikslų dabartinių asbestui taikomų standartų įvertinimą

2

Užtikrinti veiksmingą saugių darbo su asbestu procedūrų ir geriausios praktikos
įgyvendinimą, net kai tuos darbus atlieka bendrovės, kurios specializuojasi asbesto
srityje
Identifikuoti neatitikimus ir galimybes tobulėti

X

Tikrinti darbo metodiką, įrangą, įrenginius, asmeninę apsauginę įrangą, kvėpavimo
apsaugą, darbo sritį, asbesto turinčių atliekų šalinimą ir galutinį išmetimą
Tikrinti asbesto poveikio lygį, planuoti ir organizuoti oro tikrinimą ir privatų asbesto
mėginių ėmimą

X

3
4
5
Dalykas

ŽINIOS (žino ir supranta)

2

Sveikatos ir saugos normos ir gera praktika siekiant išvengti asbesto poveikio arba
sumažinti jo riziką
Praktinis audito rezultatų pritaikymas

3

Asbesto mėginių ėmimo ir analizės procedūra

1

Dalykas
1

Svarbu

X

X
Labai
svarbu
X

Svarbu

X
X

KOMPETENCIJA (yra pasirengęs)
Atlikti auditą ir apžvelgti saugaus darbo sistemas, siekiat užtikrinti, kad jos atitinka
teisinius su asbestu susijusius reikalavimus

Mažiau
svarbu

X

Šio projekto finansavimą parėmė Europos Komisija. Šioje svetainėje atsispindi tik autoriaus požiūris ir Komisija nėra atsakinga už čia pateiktos informacijos naudojimą.
Projekto nr. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Mažiau
svarbu

Mokymo moduliai informavimo apie asbesto poveikį specialisto kvalifikacijos standartui
Eilės
nr.
1
2
3
4
5
6
7
Viso

Mokymo moduliai
Pagrindiniės su asbestu susijusios sąvokos
Asbesto įstatymai Europos Sąjungoje
Asbesto turinčių medžiagų identifikavimas
Pavojaus identifikavimas ir rizikos vertinimas. Kontrolės priemonių nustatymas ir planavimas
Saugaus darbo praktika
Valymas, nukenksminimas ir atliekų tvarkymo procedūros
Mokymų, sąmoningumo ir bendravimo poreikiai
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Min.
mokymo
valandų
1
1,5
1
1,25
1,5
1
0,75
8

Mokymo dalykai informavimo apie asbesto poveikį specialisto kvalifikacijos standartui
Eilės
nr.
1

Mokymo moduliai
Pagrindiniės su asbestu susijusios sąvokos

Mokymo dalykai
Asbesto savybės ir fizinės / cheminės ypatybės
Asbesto pritaikymas ir rūšys

2

3

4

5

Asbesto įstatymai Europos Sąjungoje

Asbesto turinčių medžiagų identifikavimas

Pavojaus identifikavimas ir rizikos vertinimas.
Kontrolės priemonių nustatymas ir planavimas

Saugaus darbo praktika

Poveikis sveikatai ir su asbestu susijusios ligos
Pagrindiniai ES įstatymų dėl asbesto reikalavimai
Neįstatyminiai ES instrumentai ir pagrindiniai reikalavimai
Nacionaliniai įstatymai dėl asbesto ir pagrindiniai reikalavimai
Veikla / užduotys, kurios gali būti susijusios su asbesto poveikiu
Įranga / gaminiai, kuriuose gali būti asbesto
Asbesto turinčių medžiagų (ATM) formos pagal jų potencialų pasklidimą
ore: trapios ir netrapios medžiagos
Asbesto diagnozės pastatuose etapai
Pavojų identifikavimas ir rizikos vertinimas. Asbesto poveikio ribinės
vertės
Darbo planavimas ir darbinės procedūros
Medicininių patikrinimų reikalavimai. Medicininės priežiūros programos
darbuotojams ir registrams.
Nelaimingų atsitikimų ir incidentų valdymo planas. Sveikatos ir saugos
institucijų informavimas.
Asbesto darbo srities parengimas

Min.
mokymo
valandų
0,25
0,25
0,50
0,75

0.25
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25

Darbo praktika. Asbesto šalinimo įranga ir įrankiai

0,25
0,50

Asmeninės apsauginės priemonės (AAP)

0,50
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6

7

Higienos ir organizacinės priemonės. Stebėjimo ir kontrolės priemonės
Valymas, nukenksminimas ir atliekų tvarkymo
Valymo ir nukenksminimo procedūros personalui ir darbo vietai.
procedūros
Stebėjimo priemonės pabaigus darbus
Asbesto turinčių atliekų tvarkymas, transportavimas ir galutinis
pašalinimas
Mokymų, sąmoningumo ir bendravimo poreikiai Asbesto darbuotojų mokymo / sąmoningumo kėlimo tikslai, strategijos ir
metodika
Bendravimas su darbuotojais, dalyvavimas ir konsultavimas
Bendravimas su suinteresuotomis šalimis už bendrovės ribų. Su
asbesto sąmoningumu susijusių psichologinių aspektų stiprinimo
metodika.

Viso

0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25

8
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Priedas
Deskriptoriai apibrėžiantys Europos kvalifikacijų struktūros (EKS) lygius
4 lygis
Žinios (asmuo, kuris žino ir

Įgūdžiai (asmuo, kuris sugeba...)

supranta...)
faktinės ir teorinės žinios plačiu
kontekstu darbo arba mokslo
srityje

Kompetencija (asmuo, kuris yra
pasirengęs...)

pažintinių ir praktinių įgūdžių diapazonas
reikalingas generuoti specifinių
problemų sprendimus darbo arba
mokslo sirtyje

savivaldos lavinimas darbo gairių
arba tyrimų kontekstų ribose, kurie
dažniausiai nuspėjami, bet gali
keistis, kitų asmenų darbo rutinos
priežiūra, prisiimant kažkiek
atsakomybės dėl darbo arba tyrimų
veiklos įvertinimo ir tobulinimo

Apibrėžimai:
Žinios - informacijos įsisavinimo mokantis rezultatai. Žinios yra faktų, principų, teorijų ir praktikos korpusas, susijęs su darbo arba mokslo sritimi.
Europos kvalifikacijų struktūros kontekste žinios apibūdinamos kaip teorinės ir / arba faktinės;
Įgūdžiai - tai gebėjimas pritaikyti žinias ir naudoti šį išmanymą užduotims atlikti arba problemoms spręsti. Europos kvalifikacijų struktūros
kontekste įgūdžiai apibūdinami kaip pažintiniai (apimantys loginį, intuityvųjį ir kūrybinį mąstymą) arba praktiniai (apimantys fizinį miklumą ir
metodų, medžiagų, įrankių ir instrumentų naudojimą);
Kompetencijos - reiškia įrodytą gebėjimą naudotis žiniomis, įgūdžiais ir asmeniniais, socialiniais ir /arba metodologiniais gebėjimais darbo arba
mokslo situacijose ir profesiniame bei asmeniniame tobulėjime. Europos kvalifikacijų struktūros kontekste kompetencija apibūdinama
atsakomybės ir autonomijos terminais.
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Socialinės kompetencijos - gebėjimas formuoti savo tobulėjimą bei savarankišką ir atsakingą dalyvavimą profesiniame gyvenime ir
visuomenėje, atsižvelgiant į individualaus asmeninio elgesio etinį kontekstą.
Profesinės kompetencijos - viskas, ką darbuotojas žino, supranta ir gali atlikti pagal darbovietėje susiklosčiusią situaciją. Kompetenciją
apibūdina trys elementai: žinios, įgūdžiai ir socialinės kompetencijos.
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