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AS «Olainfarm»

• AS “Olainfarm” –

farmācijas uzņēmums, 

kurā ražo vairāk nekā 

60 gatavo zāļu formas, 

25 aktīvās 

farmaceitiskās vielas 

un vairāk nekā 20 

starpproduktu.

• Kopējais darbinieku 

skaits  – 1037 (uz 

01.11.2018) 2



KANCEROGĒNĀS VIELAS DARBA VIDĒ 
• Uzņēmumā darba vietās 2018. gadā 

izmanto 47 vielas, kas ir 1A vai 1B grupas 

kancerogēni vai mutagēni; 46 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas 

(kopā 86 CMR vielas);

• Darbiniekiem, kuriem jāstrādā ar sarakstos 

minētajām vielām (kaut vai nelielos 

daudzumos laboratorijā), noteiktas obligātās 

veselības pārbaudes reizi gadā;

• Darbinieku sarakstu, kas darba laikā var 

saskarties ar CMR vielām, veido 

struktūrvienību vadītāji katru gadu, nosūtot 

uz veselības pārbaudēm. 3



KANCEROGĒNU RISKU NOVĒRTĒJUMS
Izstrādāta atsevišķa veidlapa, ko pievieno pie ikgadējā darba 

vides un avāriju riska novērtējuma tiem iecirkņiem, kur darbā 

izmanto kancerogēnas vai teratogēnas vielas.
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JA NAV ZINĀMS AER
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RISKA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI
Organizatoriskie pasākumi:
• Izstrādāta darbu reglamentējošā dokumentācija (darba 

aizsardzības, vides aizsardzības, tehnoloģiskās, higiēnas 

prasības, rīcība avārijas gadījumā) un veikta darbinieku 

apmācība;

• Darbinieku veselības kontrole; 

• Pēc iespējas samazināts nodarbināto skaits darbam ar 

CMR vielām, ražošanas optimizācija;

• Optimizēts ražošanas korpusa telpu zonējums, noteiktas 

produktu, materiālu un personāla plūsmas iecirknī, iekārtu 

apkalpošanai efektīvs ventilācijas, apgaismojuma 

izvietojums;

• Izvietotas drošības zīmes. 6



DARBINIEKU APMĀCĪBA
• Ikgadēja darbinieku apmācība saskaņā ar Reglamentējošo

dokumentu sarakstu instruēšanai profesijā/ amatā, sarakstā

iekļautas instrukcijas, kas jāzina konkrētajā amatā – darba

aizsardzības, higiēnas, tehnoloģisko procesu u.c.;

• Apmācības efektivitātes novērtēšanai izstrādāta aptaujas

anketa;

• Kancerogēnās vielas 

Drošības datu lapa

• Ražošanas protokoli

• Rīcības plāni avāriju 

gadījumos
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VESELĪBAS UZRAUDZĪBA
SOPGen000010/3 ,,Veselības pārbaužu veikšanas kārtība AS ,,Olainfarm’’’’

Darbu ar kancerogēnām vielām drīkst veikt darbinieki,

kuriem ir izieta obligātā veselības pārbaude (OVP) un veselības

stāvoklis atbilst veicamajam darbam.

OVP rezultāti pieejami attiecīgās struktūrvienības vadītājam

(apkopotā veidā) un Atveseļošanās centra feldšerei.

Kancerogēnām vielām monitorings 1x ceturksnī neatkarīgi no

EI
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Procesa parametru un ventilācijas automatizācija

Ventilācijas darbības kontroles sistēma VentAL 22. 

korpusā

Ar skaņas un gaismas signālu brīdina par 

ventilācijas sistēmu, kondicioniera bojājumu vai 

darbības traucējumiem

Procesu parametru kontroles panelis 22. korpusā

Ražošanas procesu var uzraudzīt  

attālināti
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DROŠĪBAS ZĪMES
Bīstamo ķīmisko vielu tilpnes, 

cauruļvadus, konteinerus u.c. iepakojumu 

marķē ar drošības zīmi:

Bīstamo vielu uzglabāšanas vietas 

telpās un traukus marķē:

Bīstamo telpu marķējums (gan 

ražošanā, gan laboratorijās):

Mazgāšanai nodoto darba apģērbu 

marķē ar šādu zīmi: 10



Drošības zīme uz telpas durvīm ražošanas korpusā, ierobežota 

personāla kustība
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TEHNISKIE PASĀKUMI
• Ražošanas telpās ierīkota 

drošības un Labas 

ražošanas prakses (GMP) 

prasībām atbilstoša 

ventilācija;

• Regulāras ventilācijas 

sistēmas pārbaudes;

• Regulāri gaisa kvalitātes 

mērījumi;

• Iegādāti individuālie 

aizsardzības līdzekļi.
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Lokālās ventilācijas 

pārbaude ar dūmu testu

Gaisa kustības ātruma 

mērīšana
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Darba vides gaisa kvalitātes mērījumi

Kancerogēniem mērījumu biežums noteikts reizi ceturksnī 

(neatkarīgi no ekspozīcijas indeksa (EI));

Mērījumus veic uzņēmuma Sanitāri-ekoloģiskā laboratorija, 

kas ir sertificēta analīžu veikšanai;

Mērījumu rezultāti tiek apkopoti tabulā, salīdzināti ar vielas 

AER, neatbilstības tiek pēc iespējas ātrāk novērstas

14



Neatbilstību paziņojumi
AER pārsniegumu 

gadījumā noformē 

neatbilstību 

paziņojumu, kurā 

reģistrē iegūtos 

rezultātus, kā arī 

meklē cēloņus AER 

pārsniegumam, kā 

arī veicamos 

pasākumus, riska 

novēršanai.
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Motorizēta gaisa padeves sistēma ar 

kapuci Versaflo TR-315  darbinieku 

elpceļu aizsardzībai

Efektīvāka elpošanas ceļu aizsardzība 

salīdzinot ar filtrējošiem aizsardzības 

līdzekļiem

Iegādāti specializēti individuālie aizsardzības līdzekļi
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Ķīmiski izturīgs 

darba kostīms;

Gaisa padeves 

sistēma ar kapuci;

Darba apavi (zem 

aizsargtērpa);

Darba cimdi.
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Vienreizējo IAL novilkšana maisā

Operators pēc maiņas darba beigām 

aizsargapģērbu un vienreizējos IAL 

novelk, iekāpjot maisā – samazinās 

otrreizējais gaisa piesārņojums ar 

putekļiem no apģērba, vieglāka un 

nekaitīgāka telpu uzkopšana, ērtāka 

bīstamo atkritumu apsaimniekošana.

Atkritumu maisu marķējums.
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RĪCĪBA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

Katrā korpusā 

noteiktas 

iespējamās 

avārijas, 

personāla 

rīcība avāriju 

gadījumā, 

sagatavots 

inventārs 

bīstamo 

ķīmisko vielu 

savākšanai 

(IAL, tara u.c.)
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Risku samazināšanas pasākumu

REZULTĀTI
1. Pareiza ventilācijas sistēmas izbūve nodrošina efektīvu  

gaisa apmaiņu;

2. Mikroklimata kontrole;

3. Darba vides gaisa un apkārtējās vides aizsardzība;

4. Procesu uzraudzība iespējama attālināti;

5. Drošības zīmes, darbinieku apmācība;

6. Pielietojamie IAL nodrošina komforta līmeni;

7. Reglamentētas tehnoloģiskā procesa darbības;

8. Jaunu, modernāku, darbinieku veselībai draudzīgāku 

iekārtu iegāde.

9. Medpunkts.
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VEIKSMES FAKTORI
• Veiksmīga sadarbība

• Plānotās, neplānotās pārbaudes;

• Uzņēmuma vadības atbalsts tehnisko darba vides 

uzlabošanas pasākumu veikšanai, IAL iegādei;

• Arodbiedrības, uzticības personu iesaistīšanās darba vides 

uzlabošanā;

• Darbinieku sociālā ieinteresētība:

- ikmēneša prēmiju sistēmas individuāla pielietošana 

(ņemot vērā darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību 

ievērošanu);

- papildus dienas pie atvaļinājuma (par neslimošanu- viena 

diena, stāžu – līdz 3 dienām 21



Paldies par uzmanību!
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