
Kas yra ePerehdytys? 
ePerehdytys yra už darbuotojų saugą atsakingų institucijų patvirtintas, specialiai statybų sričiai sukurtas 
naujas būdas atlikti statybviečių darbuotojų saugos bendruosius instruktavimo kursus. ePerehdytys 
atliekamas savarankiškai internete. Jį galima atlikti mobiliajame telefone, planšetėje arba kompiuteryje. 
Atlikti instruktavimo kursą užtrunka apie pusę valandos. Jis  užbaigiamas testu. Elektroninis kursas 
ePerehdytys atliekamas kartą metuose ir galioja visose statybvietėse.

ePerehdytys - Saugumas tinkle

eperehdytys.fi

Darbdavys suteiks jums teises atlikti elektroninį instruktavimo kursą 
ePerehdytys. Trumpai apie tai, ką reiškia ePerehdytys:

Ar statybvietėse nebebus instruktuojama?
Su konkrečia darbo vieta susijęs instruktažas ir toliau bus atliekamas statybvietėje. Elektroninis kursas 
ePerehdytys neatstoja dabartinės Darbuotojų saugos kortelės, bet papildo ją, skiriant daugiau dėmesio 
bendrai statybviečių darbo saugai. Kai ePerehdytys atliekamas iš anksto, darbo statybvietėje galima iš karto 
pereiti prie svarbių dalykų: susipažinti su konkrečios statybvietės ypatumais ir darbo saugos klausimais – 
kiekviena statybvietė yra skirtinga.

Kokią naudą teikia elektroninis kursas ePerehdytys? 
Remiantis gautais įmonių atsiliepimais, instruktavimas statybvietėje  užima daug laiko. Kai darbuotojas 
perkeliamas iš vienos darbo aikštelės į kitą, jis vėl turi išklausyti instruktavimo kursą, kuris yra beveik tokio 
pat turinio. Per metus darbuotojui gali tekti išklausyti dešimtis tokių vienodo turinio instruktažų. Kai visi 
naudojasi ta pačia elektroninio instruktavimo sistema ePerehdytys, išvengiama kartojimosi. Taip sutaupoma 
laiko ir pastangų. 

ePerehdytys sistemoje bendrasis darbo saugos kursas atliekamas savarankiškai iš anksto. Instruktuojant 
statybvietėje, galima skirti visą dėmesį būtent statybvietės ypatumams. ePerehdytys turinys atnaujinamas kas 
metus, jis visada atitinka naujausius reikalavimus ir yra įdomus.

• Nueikite į svetainę www.eperehdytys.fi
• Pasirinkite norimą kurso kalbą.
• Susipažinkite su naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis, patvirtinkite, 

kad su jomis sutinkate, taip pat patvirtinkite, kad sutinkate įvesti 
prašomus asmeninius duomenis.

• Identifikuokite save sistemoje, suvesdami savo VALTTI kortelės 
arba mokesčių mokėtojo numerį ir įmonės kodą. ? -ženklas 
nukreipia. Į mobilųjį telefoną gausite kursui atlikti reikalingą PIN 
kodą. Jei sistemoje nėra jūsų mobiliojo telefono numerio, galite jį 
šiame etape įvesti. 

• Suveskite gautą PIN kodą ir prisijungsite prie paslaugos.
• Peržiūrėkite užduočių puslapius. Tai užtruks apie pusę valandos. 
• Pabaigoje atlikite testą. Jūsų teisingų atsakymų turi būti 90%.  

Visada galite atnaujinti testą.
• Atlikę testą, užbaigsite elektroninio instruktavimo kursą ePerehdytys. 

Ar kursas yra užbaigtas statybivetėje galima patikrinti, naudojant 
VALTTI kortelę arba per statybvietės priėjimo kontrolės jungtį.

• Jei norite, galite įsirašyti arba atsispausdinti pažymėjimą apie atliktą 
elektroninį kursą ePerehdytys. 

• Kursą ePerehdytys galite atlikti dalimis. Pradėjus kursą ePerehdytys, 
jums skiriamos 35 dienos atlikti jį iki galo. Praėjus šiam laikui, kursą 
reikia pradėti iš naujo. Darbdavio jums užsakytos naudojimosi teisės 
galioja vienerius metus. Per metus galite peržiūrėti turinį kiek norite 
kartų. 

Kaip atliekamas elektroninis instruktavimo kursas ePerehdytys?


