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Draudžiama
rūkyti

Draudžiama naudotis
ugnimi, atvirais uždegimo
šaltiniais ir rūkyti

Pėsčiųjų eismas
draudžiamas

Draudžiama gerti
vandenį

Draudžiama naudoti krautuvą ir 
kitas pramonines transporto 
priemones

Draudžiamos metalinės
dalys ar laikrodžiai

Draudžiama lipti Draudžiama liesti Draudžiama gesinti
vandeniu

Uždraustas sunkus
svoris

Draudžiami šunys
Neleidžiamas būvimas
žmonėms su metaliniais
implantais

Draudžiama liesti, 
kontaktuoti

Draudžiama stumti Draudžiama sėdėti
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Nėra prieigos
asmenims, turintiems
širdies implantą

Draudžiama naudotis
mobiliaisiais telefonais

Draudžiama stovėti
ant paviršiaus

Draudžiama naudotis 
liftų gaisro metu

Draudžiama
valgyti ir gerti

Draudžiama blokuoti Draudžiama
vaikščioti ar stovėti

Draudžiama naudotis
pastolius su nepilna
konstrukcija

Draudžiama
fotografuoti

Draudžiama 
naudoti pirštines

Draudžiama žmonėms
naudotis liftu

Draudžiami mazgai
ant virvės

Draudžiama keisti
jungiklį

Draudžiama prileisti 
vaikus

Draudžiama naudoti
įrangą vietose, pripildytose 
vandeniu

Draudžiama dėvėti apsauginius
batus su metaliniais paviršiais
(statinis padas)

Karštas darbas
draudžiamas
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Dirbti su apsauginiais
akiniais

Dirbti su apsauginiu
šalmu

Dirbti su klausos 
apsauga

Dirbti su kvėpavimo 
takų apsauga

Dirbti su
apsauginiais batais

Dirbti su apsauginėmis 
pirštinėmis

Dirbti su
apsaugine apranga

Naudoti apsauginį 
veido skydelį

Naudoti apsaugą 
nuo kritimo

Praėjimas čia

Viršutinė perėjaBendras įpareigojimo 
ženklas (kiti įpareigojimai)

Atjungti kištuką Atjungti prieš 
pradedant darbą

Rūkymo vieta

Įžeminti
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Dėmesio
Prispaudimo pavojus

Dėmesio
Galima sužeisti ranką

Galimas įtraukimas tarp
besisukančių elementų

Gaisro pavojus,
degūs skysčiai

Sprogimo pavojus Radioaktyvios medžiagos
arba jonizuojanti
spinduliuotė

Lazerio
spinduliuotė

Nejonizuojanti
spinduliuotė

Elektromagnetinis
laukas

Elektros smūgio
pavojus

Autopakrautuvo ir kito 
pramoninio transporto 
judėjimas

Pakeltas krovinys Karšti paviršiai Automatinis įrangos
įjungimas (paleidimas)

Išorinis kliūtis

Greitai besisukantis 
ruošinys po presu

Automobiliai su
nuotoliniu valdymu

Darnas didelis 
triukšmas
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Dėmesio
kliūtys

Dėmesio
biologinis pavojus

Galimas kritimas
iš aukščio

Įkraunamos
baterijos

Gaisro pavojaus
oksidatorius

Dėmesio
bendras pavojus

Ėsdinanti (korozinė) 
medžiaga

Kenksmingos alerginės
(dirginančios) medžiagos

Galimas
apsivertimas

Atsargiai šaltis Slėginis dujų balionas Dėmesio
pjovimo velenai

Pravažiavimo (praėjimo) 
susiaurėjimas

Dujų balonas

Dėmesio
toksinė medžiaga

Dėmesio
sprogi aplinka
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Automatinis išorinis
širdies defibriliatorius Akių praplovimo vieta

Kryptis į avarinį išėjimą
laiptais į kairę

Kryptis į avarinį išėjimą
į dešinę Gelbėjimo peilis Gelbėjimo

plūdurys
Gelbėjimo
liemenė

Gelbėjimo drabužiai Atidarykite duris, 
traukiant kairiąja ranka

Duris stumti į kairę Geriamasis
vanduo

Surinkimo vieta
evakuacijos metu

Gelbėjimo
kopėčios

Avarinis išėjimas Prieigai atidarykite čia
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Avarinis telefonas Pirmos pagalbos 
tarnyba Gydytojo pagalba Deguonies įranga

Evakuacijos priemonės 
(sužeistų žmonių 
transportavimas)

Pirmos pagalbos vaistinėlė
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Gesintuvas Priešgaisrinė žarna Priešgaisrinės 
kopėčios

Priešgaisrinės 
tarnybos įranga

Gaisro pavojaus 
signalas

Gaisro pavojaus 
telefonas

Gaisro gesinimo 
blokas

Nešiojamas 
gesintuvas

Nešiojamas 
putų blokas

Priemonė 
vandeniui purkšti

Gaisro gesinimo 
įranga

Stacionarus gaisro 
gesinimo butelis

Priešgaisrinė stotis su 
nuotoliniu valdymu

Priešgaisrinis 
monitorius

Priešgaisrinė žarna 
su atskiru antgaliu

Hidrantas Sauso gaisro 
gesinimo linija

Požeminis 
hidrantas
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Sprogi medžiaga Degi medžiaga Oksiduojančioji medžiaga

Dujų slėgis Ėsdinanti/korozinė 
medžiaga

Toksinė/nuodinga 
medžiaga

Pavojinga sveikatai 
medžiaga

Rimtas pavojus  
sveikatai

Aplinkai pavojinga 
medžiaga
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