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Darba vides risku novērtēšana

Mūsu darba drošības un arodveselības eksperti ar vairāk kā 20 gadu
pieredzi darba drošībā un arodveselībā var sniegt atbalstu Jūsu uzņēmuma arodveselības un darba drošības sistēmas izstrādē, uzturēšanā
un pilnveidošanā.
Piedāvājam individuālus integrētus tehniskus un darbinieku veselību un labklājību veicinošus risinājumus un sistēmisku pieeju darba
apstākļu pakāpeniskai sakārtošanai soli pa solim, atbilstoši jūsu uzņēmuma specifikai. Tāpat sniedzam praktiskus ieteikumus MK darba
aizsardzības noteikumu piemērošanā konkrētam uzņēmuma komercdarbības veidam.

Par mums
Uzņēmumu grupa TÜV Rheinland, kas dibināta Vācijā vairāk kā pirms
gadsimta – 1872. gadā, ir globāls līderis neatkarīgas kvalitātes un
drošības inspekciju jomā. Grupā strādā 19320 cilvēku 69 pasaules
valstīs. Uzņēmums, kura apgrozījums 2014. gadā bija 1,7 miljardi
dolāru, ir ne vien nopietns globāls spēlētājs Vācijas un Eiropas tirgū,
bet arī strauji augošajos Āzijas un Brazīlijas tirgos.
“Latvijas rūpnieku tehniskas drošības ekspertu apvienība” (LRTDEA)
dibināta 1994. gada 13. oktobrī. Mēs piedāvājam saviem klientiem
kvalitatīvus pakalpojumus, kurus sniedz pieredzējuši eksperti ar
pieredzi ražošanā un darbā ar Ministru kabineta noteikumiem un
Eiropas standartiem tehniskajā joma. Mūsu lielākā vērtība ir augsti
kvaliﬁcēts personāls, tāpēc lielu uzmanību pievēršam ekspertu
praktiskajai apmācībai gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.

Arodveselības un arodslimību ārsts var sniegt darba vietu ergonomisko risku izvērtējumu it sevišķi, kur darbs saistīts smagumu celšanu,
pārvietošanu, piespiedu darba pozām, darbs pie datora. Ja Jums nepieciešams ekspluatācijā esoša darba aprīkojuma tehniskais drošības
izvērtējums, tad pakalpojuma sniegšanai pieaicinām mūsu bīstamo
iekārtu tehniskos ekspertus.
Mēs veicam:
• Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un
uzturēšanu.
• Darba vides riska faktoru noteikšanu un novērtēšanu.
• Darba vietu ergonomisko risku izvērtējumu.
• Darba aprīkojuma tehnisko drošības izvērtējumu.
• Darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi atbilstoši uzņēmuma
komercdarbības veidam un LR normatīvu prasībām,
• Indikatīvos fizikālo riska faktoru mērījumus un darba vides
trokšņa testēšanu (akreditēts pakalpojums).
• Tematisko apmācību darba drošības un arodveselības
jautājumos.
Mācību centrs
Mācību centrs saņēmis licenci (Nr. PP349) un ieguvis akreditāciju (nr.
AI1008) darba aizsardzībā un drošībā. Mācību centra viens no darbības veidiem ir pieaugušo izglītības programmu (profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu) īstenošana,
kā piemēram, darba aizsardzības , t.sk. tehniskās drošības jomās, tai
skaitā bīstamo iekārtu apkalpojošais personāla apmācība, apmācības
par dažādu kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu uzņēmumos.
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Darba vides risku
novērtēšana

Darba vides riska novērtēšanā izmantojam dažādas risku novērtēšanas tehnikas, tai skaitā WRAC metodi pēc 25 ballu skalas, kas
ir viena no precīzākajām, jo tiek izmantota aviācijas nozarē. Riska
faktoru novērtēšanā izmantojam darba vietu indikatīvos fizikālo riska faktoru mērījumus apgaismojumam, troksnim, mikroklimatam.
Darba vietās, kur nepieciešama akustiskā trokšņa izvērtēšana, piedāvājam akreditētu darba vides trokšņa testēšanas pakalpojumu.

Darbinieki ir
vissvarīgākais faktors,
lai Jūsu uzņēmums gūtu
panākumus. Uzņēmuma
ieguldījums darba
vides riska apzināšanā,
novērtēšanā un
darbiniekiem drošāku
un veselīgāku darba
apstākļu nodrošināšanā
ir rentabls ilgtermiņā, jo
paaugstina uzņēmuma
produktivitāti un
konkurētspēju, motivē
darbiniekus strādāt
efektīvāk.

