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UAB „Agrochema"
Aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo rodiklių
2020 m. matavimo duomenys

Numatytų priemonių įgyvendinimas
Matuojamo rodiklio pavadinimas, leistina reikšmė
ir jos kitimo ribos

Matavimo vieta, data

Matavimo duomenys

l. Leidinio „UAB „Agrochema" produktų
Visa bendrovė
2940 vnt.
katalogas 2020" sumaketavimas ir
2021.02.08
išleidimas (vnt./metus)
Išvada: Leidiniai ; UAB„ Agrochema" produktu kata/ozas 2020" sumaketuoti, pagaminti ir o/atinarni.
2. Leidinio „Augalų auginimo
Visa bendrovė
250 vnt.
technologijos" sumaketavimas ir išleidimas
2021.02.08
( vnt./metus)
Išvada: leidiniai „Augah1 auginimo technologijos" sumaketuoti, pagaminti ir platinami.
3. Leidinio „Skystųjų trąšų vertės
Visa bendrovė
pasiūlymas" sumaketavimas ir išleidimas
2021.02.08
(vnt./metus)
Išvada: Leidiniai; Skystųju trąši/ vertės pasiūlymas" sumaketuoti, pagaminti ir platinami.

1000 vnt.

4. Paruošti informacinius pranešimus apie
aplinkosaugos problemų sprendimą
Visa bendrovė
2 informaciniai pranešimai
bendrovėje apie aplinkosaugines
2021.02.08
problemas ir jų sprendimo priemones
(vnt./metus)
Išvada: Per 2020 m. paruošti du informaciniai pranešimai aplinkosauginiu problemu tematika.
5. Lietaus nuotekų vamzdyno pravalymas
Kupiškio elevatorius
Kupiškio elevatoriuje; Kanalizacijos ir
2021.02.17
vandentiekio tinklo projekto parengimas
Išvada: Tinklai išvalyti, dokumentacija paruošta, priemonę planuojama įgyvendinti 2021 m.
6. Lietaus nuotekų šulinio remontas prie
Administracija
2021.02.08
administracijos Jonavoje
Išvada: Remontas atliktas, nuotekos tvarkomos efektyviai.
7. Biuro kėdžių įsigijimas administracijos
darbuotojams
Visa bendrovė
2021.02.08
Pagerinti administracijos darbuotojų darbo
sąlygas dirbant kompiuteriu (vnt./metus)
Išvada: Ergonomiškos biuro kėdės darbuotojams įsigytos.
8. Apdraustų darbuotojų skaičius nuo
Visa bendrovė
nelaimingų atsitikimų darbe ir namuose
2021.02.08
( vnt./metus)
Išvada: Darbuotojai apdrausti nuo nelaimingi/ atsitikimi/ darbe ir namuose.

l pravalymas

l lietaus nuotekų šulinys

8 ergonomiškos kėdės

Visi bendrovės darbuotojai

9. Oro taršos šaltinių inventorizacijos
Kietosios dalelės (C) - 0,0535 t/m
Gamybos cechas
atlikimas gamybos ceche
Amoniakas - 0,00 l t/m
2021.02.1 O
Išvada: Oro taršos šaltiniu inventorizacija atlikta. Kietosios dalelės sulaikomos efektyviai, emisijos kiekiai nežymūs.
l O. Sertifikuotų profesionalių kopėčių
Gamybos cechas
2021.02.10
isiaiiimas gamybos ceche
Išvada: Darbo kopėčios įsigytos trąši/ smulkios fasuotės ceche.
11. Skystų trąšų užpylimo į autotransportą
aikštelės įrengimas gamybos ceche
Išvada: Aikštelė įrengta, saugi ir tvarkinga.

Gamybos cechas
2021.02.1 O

l vnt.

l vnt.
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Numatytų priemonių įgyvendinimas
Matuojamo rodiklio pavadinimas, leistina reikšmė
ir jos kitimo ribos

Matavimo vieta, data

12. Sintetinių stropų (4,25 t. keliamos
Gamybos cechas
2021.02.1 O
galios) įsigijimas
Išvada: Sintetiniai stropai įsigyti, naudojami ir prižiūrimi.

Darbų saugos ir kokybės skyriaus vadovas

Matavimo duomenys
l komplektas

Gražvydas Mickevičius

