
LAIPTAI IR PAKOPOS

Ar ant laiptų laikote batus, knygas, 
popierius ar kitus daiktus?

   Jokių daiktų nelaikykite ant laiptų.

Ar visi laiptai yra tvarkingi?
   Sutaisykite sulūžusius ar nelygius laiptus.

Ar laiptai apšviesti ir ar šviesos jungikliai yra laiptų 
viršuje ir apačioje?

   Laiptų viršuje ir apačioje derėtų įsirengti apšvietimą ir 
apšvietimo jungiklius. Dar geriau, jei jungikliai būtų su 
apšvietimu.

Perdegė laiptų apšvietimo lemputė?
   Pasikvieskite pažįstamą ar šeimos narį, kad pakeistų 

lemputę. 

Ar kilimas ant laiptų yra nestabilus ar suplyšęs?
   Įsitikinkite, kad kilimas stipriai pritvirtintas prie 

kiekvienos laipto pakopos, arba pašalinkite kilimą ir 
prilipdykite neslidžius guminius protektorius.

Ar turėklai yra nestabilūs ar sulūžę? Ar turėklas yra tik 
vienoje laiptų pusėje? 

   Turėklus derėtų sutaisyti arba įsirengti naujus. 
Saugiausia, jei turėklai yra abiejose laiptų pusėse ir 
eina per visą laiptų ilgį.

GRINDYS

Kai įeinate į kambarį, ar jums reikia apeiti 
baldus?

   Paprašykite, kad kas nors perstumtų 
baldus taip, kad jums niekas neužstotų kelio. 

Ar turite kilimų ant žemės?
   Kilimus pašalinkite arba pritvirtinkite su tam specialiai 

skirta dvipuse lipnia juostele, kad neslidinėtų.

Ar ant žemės laikote laikraščius, batus, knygas ar kitus 
daiktus?

   Patraukite visus daiktus nuo grindų. Niekuomet 
nedėkite daiktų ant žemės.

Ar jums reikia perlipti per kabelius ar laidus (elektros, 
telefono, interneto)?

   Nutieskite ir pritvirtinkite laidus šalia sienų, kad 
nereikėtų jų peržengti. Jei reikia, perjunkite elektros 
įtaisą į kitą elektros lizdą.

VIRTUVĖ

Ar dažnai naudojami daiktai nėra užkelti 
per aukštai?

   Laikykite dažnai naudojamus daiktus 
lengvai prieinamose vietose, geriausia – liemens aukštyje. 

Ar pakopa, naudojama palypėti, yra tvirta?
   Jei reikia palypėti, geriausia naudoti pakopą su rankena 

įsikibti. Negalima naudoti taburetės ar kėdės. 

MIEGAMASIS

Ar šviesą prie lovos sunku pasiekti?
   Pasidėkite lempą prie lovos taip, kad būtų 

lengva pasiekti.

Ar kelias nuo lovos iki vonios kambario ar tualeto nėra 
per tamsus?

   Įsigykite naktinę lempą, kad matytumėte, kur einate. 
Kai kurios lempos šviečia tik tamsioje patalpoje. 

VONIOS KAMBARYS

Ar dušo ar vonios grindys slidžios?
   Pasitieskite neslystantį guminį kilimėlį ant 

grindų.

Ar reikalinga pagalba norint įlipti ar išlipti iš vonios arba 
atsistoti nuo unitazo?

   Įsirenkite ranktūrį prie vonios krašto ir unitazo. 

GYVŪNAI

Ar auginate šunį arba katę?
   Pakabinkite prie gyvūno kaklo varpelį, 

kad žinotumėte, kai jis yra netoliese.

Ar jūsų šuo džiaugiasi, kai grįžtate namo?
   Pasistatykite prie durų kėdę, kad grįžus galėtumėte 

prisėsti ir skirti laiko savo augintiniui. 

Naudokite šį 
klausimyną siekdami 

surasti ir pašalinti riziką 
keliantį veiksnį savo 

namuose
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