
ҚТ бойынша шағын жиын
Еңбек дәрежесі . Дәрежеге сәйкес еңбек жағдайларын 

жіктеу зияндылығы  және қауіптілігі
Еңбек жағдайларын арнайы бағалау - өндірістегі зиянды /  факторларды немесе 
басқа жұмыс іс-әрекеттерін анықтайтын, сондай-ақ қызметкерге теріс әсер ету 
дәрежесін бағалайтын дәйекті іс-шаралар жиынтығы - анықталған 
көрсеткіштердің мемлекеттік нормативтерден ауытқуына негізделеді.
Осы арнайы бағалаудың нәтижелері жұмыс орнындағы зияндылықтың еңбек 
жағдайларындагы қауіптерін анықтауға мүмкіндік береді.
Еңбек жағдайының төрт санаты
Оңтайлығы - ең қауіпті және зиян дәрежесі үшін еңбек жағдайларының 
дұрыстығы  - ең қолайлы болуы. Мұнда қауіпті немесе зиянды факторлардың 
ықпалы жоқ / минималды / белгіленген еңбек қауіпсіздігі стандарттарынан 
аспайды. Жұмыс жағдайлары адамның  күш –қуатын жоғары деңгейінде 
сақталуына кедергі болмайды.
Жарамды- 2-дарежелі  тағайындаған рұқсат етілетін жұмыс орны 

қызметкерлерге қауіпті және / немесе зиянды факторлар әсер еткенімен, бірақ 
ресми гигиеналық нормаларға сəйкес болатын мөлшерден ерекшеленеді. 
Қызметкердің моральдық және физикалық жағдайы келесі жұмыс күнінің 
басында белгіленіп жұмыс және демалыс кестесіне сәйкес толық қалпына 
келтіріледі.
Зиянды - Демек, зиянды еңбек жағдайлары қауіп төндіретін, белгіленген 
нормалардан асып түсетін , жұмысшылардын жағдайына  әсеп етіп қауіп 
төндіретін  түрі , 3-санатта  қосымша  4  санат  бар
-Қызметкердің жағдайы ұзақ уақыт бойы толықтай қалпына келуі мүмкін (жұмыс 
ауысымдары арасындағы үзілістен көп). Денсаулыққа зиян келтіру қаупі бар.
-Еңбек процесінде зиянды / қауіпті факторларға әсер ету белгілі  бір дене 
бұзылуларына әкелуі мүмкін (қатты физикалық дене жұмысы осындай болады). 
Ұзақ (15 жылдан астам) жұмыс тәжірибесі бар, жалпы жағдайға жеңіл зақым 
келтіретін кәсіби аурулардың бастапқы сатыларының көрінісі  пайда болуы 
мүмкін.
-Жұмыс жағдайлары жұмсақ кәсіптік ауруларға, сондай-ақ қалыпты орта 
дәрежедегі  ауруларға әкеліп соғады, бұл кәсіби жарамдылықты жоғалтуына 
септігін тигізеді
-Жұмыс процесінің талаптары сөзсіз кәсіби аурулардың ауыр түрлерінің пайда 
болуына әкеліп соғады, оның нәтижесі қызметкердің еңбекке жарамдылығын 
толыққанды жоғалту болып табылады.
Қауіпті - белгілі бір зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары, олар кәсіби 
аурулардың ауыр түрлерінің пайда болуы мен дамуына үлес қосып қана қоймай, 
еңбек ету қабілетін толық жоғалтуға әкеп соқтырады, сонымен қатар жұмыс 
уақытының ішінде жұмыскердің өміріне қауіп төндіреді.

SAFETY MOMENT
Degree of labor. Classification of working conditions by 

degree harmfulness and danger
Special assessment of working conditions is a single set of consecutive events that 
determine hazardous / harmful factors of production or other work activities, as 
well as assess the level of their negative impact on an employee - this is 
determined based on the deviation of the identified indicators from government 
regulations.
The results of this special assessment provide an opportunity to determine the 
classes of working conditions by harmfulness at the work site.
Four categories of working conditions
1)Optimal-Classes of working conditions for the degree of danger and harm begin 
with the first - the most favorable. Here the impact of hazardous or harmful 
factors is absent / minimally / does not exceed the established safety standards. 
Working conditions do not interfere with the retention of a high level of human 
performance.
2) Permissible-Workplace, which was awarded a class 2, differs in that the worker 
is affected by dangerous and / or harmful factors, but in such quantity that official 
hygienic standards allow. The moral and physical condition of the employee is 
fully restored, subject to the established work and rest schedule by the beginning 
of the next working day.
3) Harmful-Accordingly, harmful working conditions will be those that exceed the 
established standards for harmfulness / danger of influence on the state of the 
worker. Grade 3 has four additional subclasses:
-The state of the employee can fully recover during a long rest (more than a break 
between work shifts). There is a risk of harm to health.
-Exposure to harmful / dangerous factors in the labor process can lead to certain 
body dysfunctions (hard physical work definitely belongs here). With a long (more 
than 15 years) work experience, the manifestation of the initial stages of 
occupational diseases that carry light damage to the general condition is possible.
-Working conditions can lead to mild occupational diseases as well as diseases 
with moderate severity, which can contribute to the loss of professional fitness.
-The conditions of the working process inevitably lead to the emergence of 
severe forms of occupational diseases, the consequence of which is the total loss 
of the employee’s ability to work
4) Dangerous - such are definitely harmful and dangerous working conditions that 
can not only contribute to the emergence and progression of severe forms of 
occupational diseases that inevitably lead to a total loss of working ability, but 
also create a risk to the life of a worker during working hours.

МИНУТКА ПО ТБ
Степень труда. Классификация условий труда по степени 

вредности и опасности
•Специальная оценка условий труда - это единый комплекс 
последовательно проводимых мероприятий, которые определяют 
опасные/вредные факторы производственной или иной трудовой деятельности, 
а также оценивают уровень их негативного воздействия на работника - это 
определяется исходя из отклонения выявленных показателей от государственных 
норм.
•Результаты данной специальной оценки дают повод  определить классы условий 
труда по вредности на рабочем участке
Четыре категории условий труда
1) Оптимальный-Классы условий труда по степени опасности и вредности 
начинаются с первого - самого благоприятного. Здесь воздействие опасных либо 
вредных факторов отсутствует/ минимально /не превышает установленного 
нормативами безопасного труда. Условия работы не мешают удержанию 
повышенного уровня работоспособности человека.
2) Допустимый-Рабочее место, которому был присужден класс 2, отличается тем, 
что на трудящего воздействуют опасные и/или вредные факторы, но в таком 
количестве, которое дозволяют официальные гигиенические нормативы. 
Моральное же и физическое состояние работника полностью восстанавливается 
при соблюдении установленного режима труда и отдыха к началу следующего 
рабочего дня
3) Вредный- Соответственно, вредными условиями труда, будут те, которые 
превышают установленные нормативы по вредности/опасности влияния на 
состояние работника. 3 класс имеет внутри себя четыре дополнительных 
подкласса:
-Состояние работника может полностью восстановиться при длительном отдыхе 
(более чем перерыв между рабочими сменами). Существует риск вреда для 
здоровья.
-Воздействие вредных/опасных факторов в процессе труда может привести к 
определенным дисфункциям организма (тяжелая физическая работа 
определенно относится сюда). При длительном (более 15 лет) стаже работы 
возможно проявление начальных стадий профессиональных болезней, несущих 
легкий вред общему состоянию.
-Условия труда могут привести как к легким профессиональным заболеваниям, 
так и к болезням со средней степенью тяжести, которые могут способствовать 
потере профпригодности.
-Условия рабочего процесса неминуемо приводят к появлению тяжелых форм 
профессиональных болезней, следствие которых - общая потеря работником 
трудоспособности.
4 ) Опасный- относятся такие определенно вредные и опасные условия 
труда, которые не только могут способствовать появлению и 
прогрессированию тяжелых форм профессиональных болезней, 
неминуемо приводящих к тотальной потере трудоспособности, но и в 
течение рабочего дня создают опасность для жизни трудящегося.


