
Modulis 4: Darbinieku 
veselības , drošības un 

ārkārtas situāciju plānošana 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas un 

Pasaules Vides Fonda globālais projekts «Labas veselības 

aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai 

samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un 

dzīvsudraba izdalīšanos» 



Paredzamie rezultāti 
• Apspriediet darbavietas veselības un drošības principus 

• Raksturojiet darbavietas veselības un drošības programmas elementus 

• Piemērojiet kontroles hierarhiju  bīstamās situācijās, kas konstatētas 
veselības aprūpes atkritumu pārvaldīšanas procesa laikā 

• Apspriediet individuālo aizsardzības līdzekļu pielietojumu un 
ierobežojumus 

• Aizpildiet traumu un slimību reģistru un sastādiet  iejaukšanās ieteikumu 
sarakstu 

• Nosakiet un izveidojiet procedūras, lai nodrošinātu darbinieku veselību 
un drošību ,un rīcību ārkārtas situācijās 

• Aprakstiet profilakses pasākumus pēc pakļaušanas riskam ar 
atkritumiem saistītu traumu gadījumos, un pasākumus ievainojumu 
gadījumos ar adatu 

• Attēlojiet reakciju simulētai avārijas noplūdei vai atkritumu noplūdei 

 

 



• Noteikt apdraudējumus 

• Noteikt riskus 

• Apspriest, kā var novērst/ierobežot kaitīgo ietekmi 

• Raksturot, kā kontroles hierarhija novērš vai samazina 
risku 

• Identificēt efektīvas darba veselības un drošības 
programmas sastāvdaļas 

• Apspriest individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) 
izmantošanu 

• Apspriest, kā piemērot ārkārtas situāciju rīcības plānu 

 

 

Mērķi 



Resursi 

Pasaules Veselības organizācijas Zilās grāmatas 
(Blue Book) 

•  11.nodaļa 

• 12. nodaļa 

• 14. nodaļa 

 



Darbinieku veselības un drošības 
principi 



Ārkārtas situāciju plānošana 

• Ārkārtas situāciju plāns – rīcība, kas paredzēta 
īpašām situācijām, kas varētu rasties ārkārtas 
gadījumos. 



Darbinieku veselības un drošības principi 

• Atkritumu rašanās, šķirošanas, transportēšanas, 
apstrādes procesi un veselības aprūpes atkritumi 
ietver potenciāli bīstamu materiālu apstrādi 
 

• Visiem darbiniekiem svarīga ir aizsardzība pret 
personīgiem ievainojumiem 
 

• Veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas 
kārtībai jāietver noteikumi, kas paredz nepārtrauktu 
darbinieku veselības un drošības uzraudzību 



Kurš ir pakļauts riskam? 

• Personāls 

– Medmāsas, ārsti, nodaļas darbinieki, sanitāri, 
atkritumu apstrādātāji 

– Adatas, asins šļaksti, patogēni aerosoli 

– Izpratnes trūkums 

– Nedroši darba apstākļi 

• Pacienti 

– Nepareizi nomesti asie priekšmeti veļā 

– Pakļautība nejaušai noplūdei 

 



Infekcijas avoti 
• Personāls 

• Pacienti 

• Apkārtējā vide 



Veselības apdraudējumi 

• Veselības apdraudējums – iespējami 
nelabvēlīga ietekme uz kāda veselību. 

• Ietver tabulu no Pasaules Veselības 
organizācijas Zilās grāmatas  (Blue Book) par 
fiziskiem, ķīmiskiem, bioloģiskiem, 
psihosociāliem apdraudējumiem  



Kontroles hierarhija 
• Apdraudējuma novēršana 

– Nevajadzīgi asumi, ķīmiskas vielas, kas vairāk netiek lietotas 

• Aizstāšana 
– Bezadatu injektors var aizstāt šļirces un adatas, mazāk  
     bīstamas ķīmiskas vielas 

• Tehnoloģiju kontroles pasākumi 
– Ievelkamas adatas, konteineri, kas izolē asumus 

• Administratīvās kontroles pasākumi 
– IAL resursi, pakļautības riskam kontroles plāns, medicīniskās 

uzraudzības programma 

• Darba kontroles 
– Laba darba prakse, savāktas adatas 

• Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) 

Visefektīvākais 

Mazāk efektīvs 



Darba veselības programma 

• Ziņošana par negadījumiem 

• Apmācība 

• Medicīniskā novērošana 

• Profilakse pēc pakļaušanas riskam 

• Medicīniskās imunizācijas 

• Reaģēšana ārkārtās situācijās 

 

 

 

 

 



Ziņošana par negadījumiem 

• Uzglabājiet ziņojumus 
arhīvā 

• Ziņojumiem jāsatur 

– Vārds(i) 

– Datums 

– Laiks 

– Kur 

– Traumas veids 

– Kā 

 

– Slimnīcas apmeklējums 

– Veicinošie faktori 

– Kontaktinformācija 

 



Ergonomika 

• Ergonomika – zinātne par darba apstākļu un 
darba prasību piemērotību darbinieka vai 
nodarbināto iedzīvotāju spējām 

• Piemēri 

– Augstumu regulējošās darba vietas, pacelšanas 
palīgierīces, stumjamo ratiņu izmantošana tā 
vietā, lai nestu priekšmetus u.c.  



Apmācība (I) 

• Rīcība noplūdes gadījumā 

• Darbs ar asus priekšmetus 

    saturošiem konteineriem 

• Darbs ar netīro veļu 

• Rīcība traumu gadījumā 

• Personīgā higiēna 

• Sākotnēja un ikgadēja kvalifikācijas  celšana 

 



Apmācība (II) 

• Speciāli apmācīts personāls 

– Jābūt pieejamiem un izmantojamiem jebkuros 
apstākļos 

– Tiem ir atbilstoša apmācība un sertifikācija 

– Apmācīti par katru konkrētu jomu, kam tiek 
pievērsta uzmanība 



Apmācība (III) 
• Darbs ar asus priekšmetus 

saturošiem konteineriem 

– Kad ¾ no tvertnes tilpuma ir pilnas, 
aizveriet un novāciet konteineru 

– Pārbaudiet visas malas, vai nav kāds 
caurums vai caurdurtas adatas, 
pirms paceliet konteineru 

– Ja konteineram ir caurumi, uzmanīgi 
ievietojiet konteineru lielākā 
necaurduramā konteinerā. 

 



Ietaupījumi 
• Samazinot traumu, slimību un nelaimes 

gadījumu skaitu, tieši tiek ietaupīti līdzekļi 

• Tiešie ietaupījumi 

– Ietaupījumi uz rēķiniem par medicīniskiem 
pakalpojumiem, darbiniekiem, kompensācijām 
u.c. 

• Netiešie ietaupījumi 

– Jaunu darbinieku algošanas izmaksas, jaunu 
darbinieku apmācība, negadījumā bojāto 
iekārtu/materiālu izmaksas u.c. 

 



Apmācība (IV) 

• Darbs ar netīro veļu 

– Pārbaudiet netīro gultasveļu, vai tajā nav kādi asi 
priekšmeti 

– Strādājiet ar netīro veļu, izmantojot cimdus, 
piedurknes un virsvalkus 

– Noņemot netīro veļu, savāciet to tā, lai netīrā daļa 
paliek iekšpusē 

– Netīrā veļa jāmazgā karstā ūdenī (vismaz 88° C) ne 
mazāk kā 20 minūtes 



Apmācība (V) 

• Rīcība traumu gadījumos 
– Nekavējoties sniedziet pirmo palīdzību 
– Nekavējoties ziņojiet 
– Nosakiet traumas avotu 
– Iegūstiet papildus medicīnisko informāciju 
– Turpiniet medicīnisko uzraudzību 

• Asins analīzes 

– Ziņojiet par negadījumu pilnībā 
– Izmeklējiet cēloņus 
– Īstenojiet profilakses pasākumus, lai novērstu līdzīga 

rakstura negadījumus 
 

 



Apmācība (VI) 

• Izglītot visus veselības aprūpes darbiniekus un 
veselības aprūpes atkritumu darbiniekus 

• Vairot sapratni par darba riskiem 

• Aprakstīt visas neatliekamās palīdzības 
sniegšanas iespējas avārijas situāciju, noplūdes 
un traumu gadījumos 

• Droša darba prakse 

• IAL izmantošana 

• Ikgadējas apmācības 

 



Citotoksiska drošība 

• Genotoksiskās drošības inspektors 

• Rakstiskas procedūras droša darba metodēm 
katram procesam 

• Datu lapas 

• Apmācīt personālu par apdraudējumiem, 
situācijas risinājumu un dezinfekcijas procedūrām 

• Izveidot ātrās neatliekamās palīdzības procedūru 

• Izglītot un apmācīt personālu, kas iesaisīts darbā 
ar citotoksiskajiem medikamentiem 



Apmācība drošam darbam ar 
citotoksiskajiem atkritumiem 

• Atsevišķa glabāšana necaurlaidīgos 
konteineros un marķēšana 

• Medikamentu, kam beidzies derīguma 
termiņš, atgriešana 

• Droša uzglabāšana 

• Iznīcināšanas metodes, atkārtoti izmantojama 
aprīkojuma dezinfekcija un noplūdes apstrāde 

• Infekciozu atkritumu apstrāde 

 



Medicīniskā novērošana 

• Svins 

• Troksnis 

• Radiācija 

• Asins patogēni 

• Asins analīžu novērošana 

• Ķīmiskās vielas 

– Formaldehīns, benzols u.c.  



Profilakse pēc pakļaušanas riskam 

• Nodrošināt, lai visam personālam ir piekļuve 
informācijai, izglītojošiem materiāliem un 
komunikācijai pēc pakļaušanas riskam 

• To pieprasa Pasaules Veselības organizācija 

• Sniegt atbalstu un konsultācijas tiem, kas ir 
pakļauti riskam 

• Nodrošināt profilaksi pēc pakļaušanas riskam 

• Analizēt pakļaušanas gadījumus, par kuriem ir 
ziņots, turpmākās prakses uzlabošanas nolūkā 



Ziņošana par negadījumiem 

• Par visiem negadījumiem, tai skaitā gandrīz 
notikušiem negadījumiem, jāziņo ar: 
– Negadījuma aprakstu 

– Kur tas notika 

– Kad tas notika 

– Kurš bija iesaisīts 

– Cita attiecīgā informācija 

• Ziņojumam jābūt arhivētam un reģistrētam 

• Pārskatīt, lai veiktu izmaiņas darba  vietā vai 
praksē 



Personīgā higiēna (I) 

• Pieejamas ērtas mazgāšanās ierīces (silts 
ūdens un ziepes) 

• Personālam jābūt apmācītam personīgās 
higiēnas ievērošanā, lai samazinātu bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas risku 

• Valkājiet attiecīgos IAL, lai mazinātu risku 

• Pārklājiet iegriezumus/noberzumus ar 
ūdensnecaurlaidīgu plāksteri, lai mazinātu 
risku skartajām vietām 

 



Personīgā higiēna (II) 

• Mazgājiet rokas 

– Nekavējoties pēc ierašanās darbā 

– Vienmēr pēc darba ar veselības aprūpes 
atkritumiem 

– Pēc cimdu un/vai virsvalku noģērbšanas 

– Pēc tualetes apmeklējuma vai pirms ēšanas  

– Pēc noplūdes satīrīšanas 

– Pirms aiziešanas no darba 



Personīgā higiēna (III) 

• Roku mazgāšanas posmi 

–  Samitriniet rokas un saziepējiet 

– Ziepējiet tālāk plaukstas, roku virspusi, pirkstu 
sānus un zem nagiem 

– Enerģiski paberziet ar ziepēm vismaz 20 sekundes 

– Kārtīgi noskalojiet 

– Nosusiniet ar tīru dvieli vai ļaujiet tām nožūt 



LIETOJIET INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS 
LIDZEKĻUS (IAL) 

 

•  Galvassegas 
•  Sejas maskas 
•  Acu aizsargi(aizsargbrilles) 
•  Kombinezoni (virsvalki) 
•  Rūpnieciskie priekšauti 
•  Kāju aizsargi un/vai rūpnieciskie 

apavi 
•  Vienreizējās lietošanas cimdi 

(medicīnas aprūpes darbiniekiem) 
vai lieljaudas cimdi(atkritumu 
apsaimniekošanas darbiniekiem) 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (I) 

• Cimdi (biezi darba cimdi) 

– Izvēlieties cimdus, kas ir dūrienizturīgi 

– Izvēlieties cimdus, kas nodrošina labu saķeri   

– Izvēlieties pareiza izmēra cimdus-tie nevar kavēt 
uzdevumu izpildi 

– Cimdi jālieto, apstrādājot veselības aprūpes 
atkritumu tvertnes vai transportējot veselības 
aprūpes atkritumu konteinerus 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (II) 

• Cimdi (ķīmiski izturīgi) 
– Nodrošina aizsardzību pret mikrobiem asinīs, ķermeņa 

šķidrumā, audos un citos veselības aprūpes atkritumos 

– Novērš slimību izplatīšanos citiem 

– Nekavējoties nomainiet cimdus, ja tas pārdurts vai rodas  
plīsums 

– Pārbaudīti pret alerģijām  

– Jālieto, lai aiztaisītu maisus vai konteinerus un gadījumos, 
kad ķīmiskās vielas var nonākt saskarē ar cilvēka ādu 

– Vienmēr nomazgājiet rokas pēc cimdu novilkšanas 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (III) 

• Drošības brilles & aizsargbrilles 

– Drošības brilles (ar sānu aizsargiem) 

• Palīdz novērst nejaušu atlūzu ietekmi uz acīm (ne 
ķīmiskās vielas vai šļakstus) 

– Aizsargbrilles 

• Palīdz novērst  šļakatu un ķīmisko vielu iekļūšanu acīs 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (IV) 

• Sejas aizsegi 

– Palīdz novērst šļakatas no ķīmiskām vielām, kas 
var radīt apdegumus skartajai ādai (aizsargā visu 
seju) 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (V) 

• Virsvalki vai priekšauti (ķīmiski izturīgi) 

– Palīdz novērst ādas un ķermeņa ķīmiskos 
apdegumus 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (VI) 

• Respiratori 

– Cieši pieguloši/plati 

– Pozitīvs spiediens/Negatīvs spiediens 

– Visai sejai/Pusei sejas/atsevišķām daļām 

 

 



Individuālie aizsardzības līdzekļi (VII) 

• Drošības apavi 

– Biezas zoles  

• Izturīgi pret slīdēšanu 

– Tērauda purngals 

• Palīdz novērst pirkstu traumas 

 

 



Imunizācija 

Imunizācija ir ieteicama pret vīrusa hepatīta B infekcijām 
veselības aprūpes personālam un atkritumu 

apsaimniekošanas personālam, un imunizācija pret 
stingumkrampjiem visam personālam, kura darbība ir saistīta 

ar atkritumu apstrādi 



Ārkārtas situāciju pasākumi 



Ko darīt, ja notikusi infekciozu atkritumu 
noplūde 

• Darbiniekiem jālieto:  
– acu aizsargi 
– maskas 
– cimdi 
– kombinezoni 
– respiratori (gāzmaskas), ja to iedarbība ir 

bīstama 

• Atlikumi jāsavāc, izmantojot speciālos 
instrumentus. Atlikumi jāievieto 
hermētiskā traukā 

• Grīda jāizmazgā un jādezinficē pēc tam, 
kad lielākā daļa atkritumu ir savākta 
 



Noplūdes 

• Nelielas noplūdes 

– Ar to var tikt dalā neliela apmācīta darbinieku 
grupa un gadījumā, ja noplūdes nav uzreiz 
bīstamas 

• Lielas noplūdes 

– Evakuēt personālu no notikuma vietas un piesaistīt 
attiecīgi apmācītus glābējus, lai likvidētu noplūdi 

 



Noplūdes savākšanas komplekts 

•   Noplūdes savākšanas komplekts 

Vienreizējās lietošanas cimdi, sejas maska un drošības 
brilles 

Maza liekšķere vai putekļu lāpstiņa un birste, lāpsta 

Gigroskopiskas paketes vai pulveri 

Tīrīšanas lupatas vai papīra dvieļi 

Hlora dezinfekcijas līdzeklis (1:10 hlors) vai ekvivalents 

Baktericīdas salvetes 

Spilgti sarkani maisi 

Pirmās palīdzības aptieciņa 

Bioloģiski bīstamu vielu uzlīmes   

Aspiratora pudele, lāpstiņa vai dzīvsudraba amalgama 
pulveris dzīvsudraba noplūdes gadījumiem 

Biohazard 
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   Bioloģiski bīstamu vielu noplūdes (I) 
• Jūs varat savākt nelielas noplūdes, ja: 

– Jums ir piederumi, kas absorbē un savāc noplūdušo vielu 

– Jums ir zināmas noplūdušās vielas īpašības 

– Jums ir attiecīgi nepieciešamie individuālās aizsardzības 
līdzekļi 
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 Bioloģiski bīstamu vielu noplūdes (II) 

• Dezinfekcija – izmantojiet hlorkaļķi, kas atšķaidīts 
proporcijās 1:10 ar ūdeni: 

– Lai dezinficētu noplūdes vietu 

– Lai notīrītu/dezinficētu ierīces, kas izmantotas 
noplūdes savākšanai 



45 

 Bioloģiski bīstamu vielu noplūdes (III) 

• Apklājiet noplūdes vietu ar gigroskopiskajām 
paketēm vai papīra dvieļiem 

• Uzlejiet atšķaidīto hlorkaļķi uz dvieļiem un atstājiet 
uz 30 minūtēm 
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 Bioloģiski bīstamu vielu noplūdes (IV) 

• Lai samazinātu darbinieku skaitu, kas pakļauti riskam: 

– Ierobežojiet piekļuvi darba zonai 

– Izlieciet brīdinājumus par apdraudējumu un 
ieteikumus par īpašām prasībām  

http://insurancemike.typepad.com/insurancemic/Caution Tape-1.jpg


Definīcijas 

• Ārkārtas situācija – situācija, kas rada tūlītēju 
apdraudējumu veselībai, dzīvībai, īpašumam, 
apkārtējai videi vai sabiedrībai. 

• Neatliekamās palīdzības sniegšana – darbība, 
lai mazinātu risku, kas rodas izveidojoties 
ārkārtas situācijai.  



Piemērojamie pasākumi ārkārtas 
situācijās (I) 

• Drošas veselības aprūpes atkritumu 
apsaimniekošanas posmi ārkārtas situācijās : 

1. Ātra sākotnējā izvērtēšana 

2. Neatliekamās palīdzības sniegšana 

3. Seku likvidēšana 



Piemērojamie pasākumi ārkārtas 
situācijās (II) 

• Ātra sākotnējā izvērtēšana : 

– Savlaicīgi informēt neatliekamās palīdzības 
sniedzējus par kritiskajām un nekavējošām 
vajadzībām 

 



Piemērojamie pasākumi ārkārtas 
situācijās (III) 

1. Neatliekamās palīdzības sniegšana 

– Vadoties pēc ātrā situācijas novērtējuma, 
izstrādāt rīcības plānu ar skaidri noteiktiem 
uzdevumiem un pienākumiem 

– Sākumā un lai izvairītos no traumām ar asiem 
priekšmetiem, veselības aprūpes atkritumi, kas 
radušies medicīniskās aprūpes darbību rezultātā, 
jāsadala  asajos un neasajos atkritumos un 
jāsaglabā nošķirti līdz galīgai seku likvidācijai.  

 



Piemērojamie pasākumi ārkārtas 
situācijās (IV) 

• Seku likvidēšana  

– Atgriezties ierastajā situācijā, kāda bija pirms 
ārkārtas situācijas iestāšanās 

– Var tikt īstenoti iespējamie veselības aprūpes 
atkritumu apsaimniekošanas procesa uzlabojumi 

 



Piemērojamie pasākumi ārkārtas 
situācijās (V) 

• Noplūdes ierobežošana un tīrīšanas 
procedūras 

• Riskam pakļauto notikumu procedūras 



Reakcija traumas un pakļaušanas 
riskam gadījumā (VI) 

Visam personālam, kas strādā ar 
veselības aprūpes atkritumiem jābūt 

apmācītiem rīkoties traumu un 
pakļaušanas riskam gadījumos 



Kā rīkoties ārkārtas traumas vai 
pakļaušanas riskam gadījumā (I) 

• Nekavējoties palīdzēt cietušajam ar 
pirmās palīdzības pasākumiem:  

– Notīrīt brūces un ādu 

– Izskalot acis ar tīru ūdeni 

– Noskalot ķermeni 

• Meklējiet tūlītēju medicīnisko 
palīdzību 

 



55 

Pirmā palīdzība: acu mazgāšana 
un duša ārkārtas situācijā 

• Saspiediet rokturi, lai 
iedarbinātu acu mazgātāju 

• Pavelciet rokturi,lai palaistu 
dušu 

 



Kā rīkoties ārkārtas traumas vai 
pakļaušanas riskam gadījumā (II) 

• Ziņojiet par incidentu attiecīgajai personai 

• Saglabājiet negadījumā iesaistīto objektu 

• Identificējiet iespējamo infekciju avotu 

• Meklējiet papildus medicīnisko palīdzību 
ārkārtas situācijā 

• Reģistrējiet un izmeklējiet negadījumu 

• Identificējiet un īstenojiet pasākumus, lai 
novērstu līdzīgus negadījumus nākotnē  

 



Reaģēšana ievainojuma gadījumā 
ar adatu 

• Izspiest asinis no brūces 

• Mazgāt ievainoto vietu 
zem tīra tekoša ūdens 

• Sekojiet neatliekamās 
palīdzības sniegšanas 
plāna minētām darbībām 



Informācija pēc pakļaušanas riskam 
un izglītošana  

• Nodrošiniet, lai visam personālam ir piekļuve 
informācijai, izglītojošiem materiāliem un 
komunikācijai pēc pakļaušanas riskam 

• Sniedziet atbalstu un padomu tiem, kas pakļauti 
riskam. 

• Sniedziet profilakses pasākumus pēc pakļaušanas 
riskam  

• Analizējiet reģistrētos gadījumus par pakļaušanu 
riskam, lai uzlabotu praksi 

 



Jautājumi, uz kuriem jums jāspēj atbildēt 

• Kurš ir atbildīgs par darbinieku veselību un 
drošību? 

• Kādas riska novēršanas programmas eksistē? 

• Kādas ir vadlīnijas vai protokoli reaģēšanai 
atkritumu noplūdes gadījumos? 

• Kādai būtu jābūt reakcijai, ja pacientam radies 
ievainojums ar adatu? 

 



Diskusijas tēmas: 
• Valsts līmeņa politika darbinieku veselības un drošības 

jautājumos? 
• Kas iekļauts iestādes atkritumu apsaimniekošanas 

plānā? 
• Kurš īsteno? 
• Apmācības? 
• Individuālās aizsardzības līdzekļi – kas ir pieejams, vai 

tie ir efektīvi? 
• Neatliekamās palīdzības sniegšanas plāns ārkārtas 

situācijās un noplūdes gadījumos 
• Darba veselības programmas stiprās un vājās puses 
• Minimālās darba drošības prasības 

 
 
 
 


