
ДИШАЙТЕ СВОБОДНО

4 НОСЕТЕ ЗАЩИТНА МАСКА.
Използвайте респиратор, 
който е подходящ за 
извършваната дейност – 
за много от тях ще Ви е 
необходима FFP3 маска със 
захранване или с качулка, ако 
работата Ви 
продължи 
повече от 
час. Не 
използвайте 
неспе
циализирани 
маски – те няма да 
Ви защитят. 

5 ПОСЕТЕТЕ ОБУЧЕНИЕ.
Разберете за опасностите 
от експозиция на силициев 
диоксид, както и как и кога 
да използвате контролните 
средства и защитното 
оборудване.

1 ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛОКАЛНА 
ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА.
Използвайте вентилационна 
система, която да абсорбира 
праха, преди да сте го вдишали. 
На някои работни места са 
изградени специални качулки и/или 
ограждения.

2 РАБОТЕТЕ СЪС 
ЗАКРЕПЕНО КЪМ РЪЧНИЯ 
ИНСТРУМЕНТ СМУКАТЕЛНО 
УСТРОЙСТВО.
Уверете се, че използвате 
контролни средства – 
вградени или поставени върху 
ръчен инструмент – които 
да изсмукват праха, докато 
използвате инструмента.

Вашият работодател 
трябва да обмисли и 
промяна в материалите 
или процесите, като 
например: 
- Използване на по

безопасни материали 
от силициев пясък в 
струйна обработка – 
като оливин. 

- Рязане на материалите 
на места, на които 
контролът на 
разпръскването на прах 
би бил полесен.

Контролирайте праха, 
когато почиствате 

след приключване 
на Вашата работа 

– навлажнете 
повърхността, 

използвайте 
индустриална 

прахосмукачка или 
носете персонална 

респираторна защита.

x
3 НАМОКРЕТЕ ПРАХА.
Използвайте вода, за 
да намалите нивата 
на образуване на прах. 
Необходимо е да използвате 
достатъчно вода за цялото 
време, през което работите. 
Еднократно намокряне на 
материалите преди да 
започнете работа не е 
достатъчно. 

ОГРАНИЧЕТЕ ПРАХА
При използване на правилните 

съоръжения и предпазно 

оборудване, малкото 

количество прах до монетата 

е максималното количество, 

което можете да поемете на 

ден.*

Силициев
прах

Local exhaust ventilation image courtesy of Pat Sharkey Engineering Ltd
On-tool extraction image courtesy of Core Cut Ltd

ДОРИ И КРАТКОТРАЙНА ЗАДАЧА МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ 
ОПАСНИ НИВА НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ – КОНТРОЛИРАЙТЕ 
ВСЯКО ИЗЛАГАНЕ. 

ТЪЙ КАТО ЧАСТИЦИТЕ НА СИЛИЦИЕВИЯ ПРАХ СА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКИ, ТЕ СЕ ЗАДЪРЖАТ ЗА ПО-ДЪЛГО 
ВРЕМЕ ВЪВ ВЪЗДУХА, КАТО ТОВА УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ 
ВДИШВАНЕТО ИМ ДЪЛБОКО В ДРОБОВЕТЕ.

КОНТРОЛИРАНЕТО НА СИЛИЦИЕВИЯ ПРАХ НАМАЛЯВА РИСКА 
ОТ БЕЛОДРОБЕН РАК, СИЛИКОЗА И ЕМФИЗЕМА.
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Предпазете се от смъртоносния силициев прах на работното място. В зависимост от работата, която извършвате, 
Вашият работодател ще Ви информира за мерките, които трябва да предприемете и кога точно да ги използвате. 
Възможно е, да се наложи носене и на специфична защитна маска.



ОПАСЕН ПРАХ
КАКВО Е СИЛИЦИЕВ 
ДИОКСИД?
Силициевият диоксид е навсякъде около нас. 
Той се съдържа в тухлите, бетона и хоросана. 
Съдържа се в керемидите и плочите на нашите 
покриви. Естественото му състояние е в камъни 
и скали. Използва се дори в някои пълнители 
и пластмасови изделия. Недокоснатият от 
човешка ръка силициев диоксид е безопасен, но 
в случай че работите с материали, съдържащи 
силициев диоксид, трябва да знаете, че те 
освобождават опасния силициев прах.  

КАКВО Е СИЛИЦИЕВ ПРАХ?
Силициевият прах е много фин прах, който се 
създава при рязане, пробиване, натрошаване, 
дълбаене или стриване на материали като 
камъни, тухли, бетон, керемиди или хоросан.

СИЛИЦИЕВ ПРАХ НА РАБОТНОТО МЯСТО

ЗАЩО Е ОПАСЕН 
СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ?
Силициевият прах може да бъде вреден при 
вдишване. Частиците силициев прах са много 
помалки, отколкото обикновен прах. Навлизайки 
надълбоко в белите Ви дробове, те остават 
там и причиняват перманентно увреждане 
на белодробната тъкан, а това води до 
поява на сериозни заболявания при някои хора. 
Силициевият прах може да причини рак, силикоза 
и заболявания като емфизема или бронхит.

ОТ КЪДЕ ИДВА СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ?
КАМЪНИ

БЕТОН

ТУХЛИ

КЕРЕМИДИ И ПЛОЧИ ХОРОСАН

ХОРА, ИЗЛОЖЕНИ НА 
СИЛИЦИЕВ ПРАХ НА 
РАБОТНОТО МЯСТО: 

500 000 ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5 МИЛИОНА В ЕВРОПА
2.2 МИЛИОНА В САЩ

10 МИЛИОНА В ИНДИЯ
23 МИЛИОНА В КИТАЙ

ВСЯКА СЕДМИЦА ВЪВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
В СЛЕДСТВИЕ НА 

БЕЛОДРОБЕН РАК, 
ПРИЧИНЕН ОТ 

ЕКСПОЗИЦИЯ НА 
СИЛИЦИЕВ ПРАХ, 

УМИРАТ 15 ЧОВЕКА

ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛИ КАМЕНОДЕЛСТВО

ПОМИТАНЕ

ПОСТАВЯНЕ НА ТУХЛИРЯЗАНЕ НА БЕТОН

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРИМ С РАКА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Институцията за професионална безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH)
организира кампания, за да предотврати хиляди преждевременни смъртни случаи, дължащи се
на рак на работното място – научете повече на www.notimetolose.org.uk/bulgaria

NO TIME
TO LOSE


