
ЛИСТОВКА 01

КАКВА Е ВРЕДАТА?
Тази брошура е добра като за начало, ако групата се затруд-
нява да премине отвъд видимите рискове, свързани с тяхна-
та работа.

Започнете, като питате хората какво може да се обърка 
при тези дейности. Например:
- пробиване – непосредствени наранявания от инстру-

мента (преместване на части, остри компоненти), пре-
късване на електричеството, професионални заболява-
ния от работа с вибриращи инструменти, загуба на слух 
в следствие на продължителна експозиция на шум и др.

- рязане на бордюри – непосредствени наранявания от 
инструмента (преместване на части, остри компонен-
ти), прекъсване на електричеството, професионални 
заболявания от работа с вибриращи инструменти, за-
губа на слух в следствие на продължителна експозиция 
на шум и др.

- циментови торби – наранявания в следствие на ръчна 
работа с тежести, подхлъзвания и препъвания.

- помитане – подхлъзвания и препъвания.

Какво е общото между тях? При всеки отделен случай, си-
лициевият диоксид може да се разпръсне във въздуха. Ако 
работниците вдишат силициев прах, това може да доведе 
до сериозни здравни последствия. Пояснете на участници-
те, че тези дългосрочни рискове биха могли да бъдат точ-
но толкова тежки, колкото и най-очевидните рискове за 
безопасността, които се открояват в картинките.

Дълготрайните здравни ефекти, свързани със силициев ди-
оксид, са необратими. Брошура 8, КАК СИЛИЦИВИЯТ ПРАХ 
МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ВАШЕТО ЗДРАВЕ? засяга темата по-де-
тайлирано.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПРАХА 
ДИСКУСИОННО УЧАСТИЕ

БЕЛЕЖКИ НА ПРЕЗЕНТАТОРА

ЛИСТОВКА 02

КЪДЕ СЕ СРЕЩА
СИЛИЦИЕВИЯТ ДИОКСИД?
Силициевият диоксид е естествен минерал, който се 
съдържа в голяма част от материалите като пясъчник 
или гранит. Среща се и в някои широко разпространени 
продукти като бетон и хоросан.

По-долу ще намерите списък с материалите и продуктите, 
които съдържат силициев диоксид:
- камъни като: варовик, пясъчник, желязна руда, мрамор и 

гранит;
- пластмасови изделия от рода на пълнители или 

композитни панели;
- бетон;
- строителен агрегат;

- хоросан;
- тухли;
- керемиди;
- плочи;
- шисти;
- железопътна баластра.

Покажете нашата брошура – „Колко точно силициев 
диоксид?“, за да покажете процента на съдържание на 
силициев диоксид в типичните материали.

Недокоснатият от човешката дейност силициев диоксид 
е безопасен – опасен е само прахът, който се разпръсква.
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ЛИСТОВКА 03

КАКВО Е СИЛИЦИЕВ ПРАХ?
Силициевият диоксид е естествен минерал, който се 
съдържа в голяма част от материалите като пясъчник 
или гранит. Среща се и в някои широко разпространени 
продукти като бетон и хоросан. 

Силициевият прах се създава при натрошаване на силициев 
диоксид. Този много фин прах (познат като кристален 
силициев диоксид) се освобождава във въздуха, когато 
хората извършват дейности като рязане, пробиване и 

натрошаване. Малките частици силициев прах остават във 
въздуха по-продължително време, отколкото обикновените 
прахови частици, поради което шансът да ги вдишате е по-
голям.

Вдишването на силициев прах може да увреди белите дробове 
и да доведе до сериозни заболявания, като рак, силикоза или 
хронично обструктивно белодробно заболяване.

БЕЛЕЖКИ НА ПРЕЗЕНТАТОРА

ЛИСТОВКА 04

КАК СЕ ОБРАЗУВА СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ?
Всичко, което нарушава естественото състояние на сили-
циевия диоксид, създава опасен прах:
- чупене, разбиване, натрошаване или смилане на матери-

али като бетон, агрегат или хоросан;
- пробиване, рязане или стриване на тухли, плочи, бетон 

или пластмасови изделия;
- работа с цимент;
- дълбаене, работа в мини и кариери и изграждане на ту-

нели;
- водоструйно и пясъкоструйно обработване;

- поставяне, поддържане и подмяна на баластра;
- пренасяне, смесване и изриване на сухи материали, съдър-

жащи силициев диоксид;
- използване на силициев диоксид, пясък или силикосъдър-

жащи продукти при направата на стъкло и неметални 
минерални продукти;

- използване на пясък като форма за отливане в леярни;
- използване на силициев прах (фин кварцов силициев диок-

сид);
- сухо метене след извършване на конкретна задача.
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ЛИСТОВКА 05

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ Е ВЯРНО?
- Няма да увредя дробовете си, ако след вдишване на 

силициев прах си издухам силно носа.
- В безопасност съм, ако работя на открито.
- Работата, която извършвам, е краткотрайна, така че 

няма проблем.
- Прахът ще изчезне бързо.

Всички те са грешни.
- Частиците силициев прах са толкова малки, че могат да 

навлязат дълбоко във Вашите дробове и да ги увредят – 
не е достатъчно само да издухате носа си.

- Дори когато сте навън, все още можете да вдишате 
праха, който създавате, когато работите с материали 

като камък, тухли и бетон.
- Дори краткосрочните дейности могат да доведат до 

опасни нива на експозиция на прах.
- По-малките частици остават във въздуха по-дълго, 

така че шансът да ги вдишаме е по-голям. Запомнете, че 
дори почистване след извършената работа ще разнесе 
праха отново.

Напомнете на участниците, че ако решат да поемат риска 
от експозиция на прах за себе си, не трябва да забравят 
и факта, че колегите, с които работят, също ще бъдат 
изложени на опасност. Рискът от вдишване на прах не се 
ограничава само до онези, които го създават.

ЛИСТОВКА 06

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРАХ ЛИ СА ЕДНАКВИ?
Тук е мястото да изброите няколко вида прах, които са 
по-опасни от другите. Бъдете като „ловец на митове“ за 
различните видове прах – като например, че домашният 
прах не може да се сравнявас този от камък или други.

Домашен прах
Вдишването на домашен прах не довежда до сериозни 
здравни проблеми. Някои хора страдат от астма, дължаща 
се на алергия от акарите, съдържащи се в домашния прах.

Дървесен прах
Дървесният прах може да доведе до сериозни здравни 
проблеми. Може да причини астма – дърводелците и 
техните помощници във Великобритания, са изложени 
на четири пъти по-голяма вероятност да влошат 
здравословното си състояние, отколкото останалите 
работници в страната. 
Прахът от твърда дървесина може да причини рак – в 
частност на носа. 
Натрупаният прах съдържа фини частици, които увреждат 
дробовете.

Силициев прах
Силициевият диоксид е естествен минерал, който се 
съдържа в голяма част от материалите като пясъчник 
или гранит. Среща се и в някои широко разпространени 
продукти като бетон и хоросан. Този много фин прах 
(познат като респирабилен кристален силициев диоксид) 
се освобождава във въздуха, когато хората извършват 
дейности като рязане, пробиване и натрошаване. 
Вдишването на силициев диоксид уврежда белия дроб и това 
би могло да доведе до сериозни заболявания, включително 
рак, силикоза и хронично обструктивно белодробно 
заболяване.

Други често срещани видове прах
Съществуват много други видове прах, на които хората 
могат да бъдат изложени на работното място. Можете 
да научите за някои от тях на следния линк:
www.who.int/occupational_health/publications/airdust/en
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ЛИСТОВКА 07

КОЛКО МАЛЪК Е СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ?
Същият размер като…
- Прашинка сол?
- Прашинка пясък?
- Точка в края на изречението?
- Частица цветен прашец?

Това е подвеждащ въпрос – всъщност той е много по-
малък от изброените.
Най-близкият отговор е частица поленов прах. Полените 
могат да бъдат с различен размер, но обикновеният 
им размер е около 12 микрометра, докато частица 

респирабилен кварцов силициев диоксид е още по-малка – 
около 5 микрометъра. Друг начин за разглеждането на 
частица силициев прах, е сравняването със сол, която е 600 
микрометъра и с 60 пъти по-голямо от частица силициев 
прах. 
Тези много малки прахови частици остават във въздуха за 
много по-дълго време, отколкото обикновените такива – 
така че има по-голям шанс от вдишването им. И поради 
малкия си размер, когато са вдишани надълбоко в дробовете 
Ви, за Вашето тяло е трудно да се справи с тях.

ЛИСТОВКА 08

КАК МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ СИЛИЦИЕВИЯТ 
ПРАХ ВАШЕТО ЗДРАВЕ?
Силициевия прах е опасен за вдишване. Силициевият прах 
може да причини следните заболявания:
- Белодробен рак
- Силикоза
- Хронично обструктивно белодробно заболяване – 

включително бронхит и емфизема
- Астма
Въпреки че развитието на някои от заболяванията 
отнема по-дълго време, не забравяйте, че те могат да се 
превърнат в перманентно увреждане или да доведат дори 
до преждевременна смърт.

Белодробен рак
Белодробният рак е една от най-смъртоносните форми на рак.
Симптомите включват:
- Продължаваща кашлица за повече от няколко седмици 

или промяна в кашлица, която имате от известно 
време.

- Отхрачване с кървави храчки.
- Задух.
- Неспираща болка в гърдите и раменете.

- Загуба на апетит.
- Умора.
- Внезапна и неочаквана загуба на тегло.
Много фините частици силициев прах попадат дълбоко 
във Вашите дробове. Вие не можете да изкашляте праха, 
имунната Ви система също не може да се справи с тях. И 
така те остават там, създавайки риск от възпалителни 
процеси в дробовете Ви. Това продължително възпаление 
може да доведе до нараняване на тъканта, а при някои хора 
до сериозни белодробни заболявания, включително рак.
Според Британския център за проучвания на рак, данните 
за преодолелите рака са оскъдни:
- Една трета от хората, диагностицирани с белодробен 

рак, могат да оцелеят до едва една година след 
откриването му.

- 5% от хората, диагностицирани с белодробен рак, 
оцеляват за поне 10 години.

- Белодробният рак има най-малкия процент на преборили 
коварното заболяване - над две трети от пациентите 
са диагностицирани на твърде късен етап, когато 
лечението му е невъзможно.
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Силикоза
Силикозата е белодробна фиброза, причинена от вдишване 
на силициев прах. Няма лечение! 
Веднъж навлезли в дробовете, частиците силициев диоксид 
биват атакувани от имунната система. Това причинява 
подуване и постепенно води до втвърдена и разкъсана 
белодробна тъкан – фиброза. Разкъсаната белодробна 
тъкан не функционира правилно. 
Обикновено симптомите се развиват бавно, с години и 
може да не забележите проблем, докато не спрете да 
работите със силициев диоксид. Симптомите може да се 
влошават, дори ако сте извън обсега на експозицията. В 
повечето случаи, преди да достигнат до това състояние, 
хората са изложени на вредното въздействие за поне 10-
20 години, а при някои случаи това може да се развие за 
по-малък период, от 5 до 10 години. В редки такива случаи, 
заболяването може да се развие само след няколко месеца 
продължителна и обилна експозиция. 
Основните симптоми са:
- Упорита кашлица.
- Задух.
- Отслабване и умора.

Силикозата може да бъде фатална, ако дробовете спрат 
да функционират правилно или се развият сериозни 
усложнения. 
Твърдението, че ако развиете силикоза, след нея ще се 
разболеете и от белодробен рак, е просто мит, но поради 
факта, че вдишването на силициев диоксид причинява и 
двете заболявания, съществува по-голям риск за хората, 
развили силикоза, да развият и белодробен рак.

Хронично обструктивно белодробно заболяване
Хроничното обструктивно белодробно заболяване (COPD) 
е името на сбор от заболявания, включително хроничен 
бронхит, емфизема и хронично обструктивно дихателно 
заболяване. 
COPD е често срещано респираторно заболяване. Поради 

продължителното увреждане на дробовете , включително 
стесняване на въздушните канали, хората с диагноза COPD 
изпитват трудност при всяко вдишване и издишване. 
Това заболяване обикновено започва да засяга хората над 
35-годишна възраст, въпреки, че повечето от тези случаи 
се диагностицират едва около 50-годишна възраст.
Типичните симптоми на COPD са:
- Увеличено задъхване при активност.
- Продължителна кашлица с храчки.
- Чести инфекции на дихателните пътища/белите 

дробове.

Астма
Астмата може да бъде сериозен здравословен проблем. 
Симптомите включват остро задъхване, което не спира 
дори при извършване на най-простите дейности като при 
изкачване на стълби, носене на багаж или пазаруване. Някои 
от заболелите са неспособни да работят отново. 
Други от симптомите са:
- Хрипове.
- Кашляне.
- Стягане в гърдите.

Симптомите могат да се развият непосредствено след 
вредни експозиции на различни субстанции на работното 
място. Понякога симптомите се появяват часове по-късно 
и поради тази причина много от хората не осъзнават 
връзката им с работното място. „Професионалната 
астма“ е алергична реакция, която се проявява при 
някои хора, изложени на субстанции като пудра или друг 
вид професионален прах. Наричат се „респираторни 
сенсибилизатори“ или причинители на астма. Могат да 
доведат до промяна във въздушните канали, позната 
като „хиперчувствително състояние“. Въпреки това, 
не всеки засегнат развива астма, но веднъж станали 
хиперчувствителни, белите дробове на диагностицираните 
стават особено чувствителни към експозиция на различни 
субстанции – дори и при ниски нива.
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ЛИСТОВКА 09
КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ БРОЙ НА СМЪРТНИТЕ 
СЛУЧАИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА 
БЕЛОДРОБЕН РАК, ПРИЧИНЕН ОТ СИЛИЦИЕВ ПРАХ?
Доказано е, че в следствие на белодробен рак, причинен от 
експозицията на силициев диоксид на работното място, 
годишно във Великобритания умират около 800 човека 
– това са 15 човека седмично. Счита се, че около 900 от 
новорегистрираните случаи на белодробен рак годишно, се 
дължат се на експозиция на силициев диоксид на работното 
място. 
Посочете статистиката на Вашите слушатели за 15-те 
умиращи седмично от белодробен рак - един и същи ли е 
броят? Удвоил ли се е?
Силикоза – друго сериозно белодробно заболяване, причинено 
от експозиция на силициев прах, което също може да бъде 
фатално. През 2013 г., силикозата е отнела живота на повече 

от 46 000 души по целия свят 
Можете да говорите с милиони хора по света, които са 
изложени на силициев прах на работното място в момента. 
Тук са дадени няколко примера:
- 500 000 във Великобритания
- 5 милиона в Европейския съюз
- 2,2 милиона в САЩ
- 10 милиона в Индия
- 23 милиона в Китай

Можете също да раздадете и покажете нашата брошура 
Силициев прах: кратка информация.

ЛИСТОВКА 10
КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ ЕКСПОЗИЦИЯТА?
1. Използвайте ограждения или качулки за контролиране 

на праха или локална вентилационна система, която да 
изсмука праха при създаването му.

2. Навлажнете работната зона, за да намалите нивото на 
прах.

3. Използвахте по-безопасен продукт – например оливин в 
прахоструйното обработване.

4. Носете подходяща защитна маска, която да не позволи 
навлизане на частици в дробовете Ви.

5. Намалете експозицията например, чрез оставяне на 
отвори за канализация и окабеляване на нова сграда.

6. Прикрепете и използвайте закрепящи се устройства за 
изсмукване на прах, които да изтеглят праха от въздуха.

Помолете участниците да подредят тези контролни 
мерки в най-подходящия за тях ред, като сложат най-
ефективните на първо място..
Това е правилната последователност за предприемане на 

тези контролни мерки:
1. Намалете експозицията, например чрез оставяне на 

отвори за канализация и окабеляване на нова сграда.
2. Използвайте по-безопасен продукт - например оливин, в 

прахоструйно обработване.
3. Използвайте ограждения или качулки за контролиране 

на праха или локална вентилационна система, която да 
изсмуква праха при създаването му.

4. Прикрепете и използвайте закрепящи се устройства 
за изсмукване на прах, които да изтеглят праха от 
въздуха.

5. Навлажнете работната зона, за да намалите нивото на 
прах.

6. Носете подходяща маска, която да не позволи навлизане 
на частици в дробовете Ви.

Можете да помолите хората, да дискутират защо 
подреждат контролните мерки по този начин.
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Имайте предвид, че:
- Трудно е да поставите контролни мерки 3, 4 и 5 в 

точна последователност, като имате в предвид, че 
най-подходящата от контролните мерки ще зависи от 
типа на извършваната работа.

- Личната респираторна защита се поставя на последно 
място, като инженерните и други контролни мерки 
обикновено се поставят пред личните предпазни 
средства. Но в случаи на експозиция на прах като 
силициев диоксид, ако пробите на въздуха показват, че 
все още има високо ниво на прах на местата, където 
работят хора, подходящите защитни маски често са 
препоръчвани пред всички останали предпазни мерки.

Наблегнете на това, че в някои случаи може да се наложи 
съвместното използване на различни контролни мерки – 
като понякога се налага избор на повече от една. 
Разговаряйте за контролните мерки, които се използват 

във Вашата организация. 
Премахването или ограничаването на праха от работния 
процес трябва да бъде приоритет номер едно, затова 
разширете дискусията така, че участниците да обмислят 
методи за извършване на работата според техните 
познания за нея. Ние сме посочили примера за изграждането 
на нова сграда, в която има предварително изградени 
отвори за водопровод и окабеляване, но има и още много 
други. Например, можете да получите готово нарязани 
материали от място, намиращо се извън зоната на работа, 
на което излагането може да бъде контролирано по-лесно! 
Можете ли да промените дизайна или изгледа така, че да са 
необходими по-малко разрези? Можете ли да използвате 
оборудване, което създава по-малко прах?

Използвайте нашите фотографии от Визуалните 
стандарти, за да илюстрирате някои контролни мерки.

ЛИСТОВКА 11

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДА НОСИМ
ЗАЩИТНА МАСКА?
Вашата дискусия трябва да засяга основните точки, като:
- В случай че не можете да се справите с контрола 

на силициевия прах по друг начин – например чрез 
вентилиране – служителите трябва да носят защитни 
маски, докато извършват определени дейности.

- Служителите трябва да носят защитните маски и 
защото въпреки наличието на други контролни мерки, 
те са достатъчни, за да защитят здравето им.

Не забравяйте да обхванете и другите дейности, които 
създават прах, например почистване след приключване на 
работа.

Можете да говорите, докато посочвате (показвате) 
различни видове маски. 

Някои хора носят захранвано защитно респираторно 
оборудване поради факта, че извършваните от тях 
дейности са за по-дълъг период или защото са по-удобни.
Нужно ли е да напомняте на служителите, че неспециали-
зираните прахови маски не ги предпазват от вдишване на 
опасен силициев прах?
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ЛИСТОВКА 12
КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ С МАСКАТА СИ?
Наблегнете на това, че ако участниците са помолени да 
използват маска, това е за да бъдат предпазени от опасния 
прах. Напомнете им, че маските се използват често и там, 
където съществуват и други контролни мерки, например при 
наличие на инсталирана смукателна тръба върху инструмента. 
Това се дължи на факта, че често инженерните контролни 
мерки не са достатъчни . 
Ключови точки за размисъл са:
- Уверете се, че носите правилния вид респиратор за 

извършваната от Вас работа.
- Преминете на „тест за херметичност“ за респиратора, 

за да се уверите, че пасва.
- Обучете се как да използвате, проверявате и почиствате 

своя респиратор.
- Сменяйте периодично филтрите – или респиратора, ако 

е еднократен.

- Съхранявайте екипировката на чисто място.
- Съобщете на ръководителя си, ако съществува проблем 

с Вашия респиратор или ако не пасва, мръсен е или 
филтърът е стар.

Следователно трябва да запомним:
- Проверявайте и почиствайте респиратора си редовно и 

го съхранявайте на чисто място.
- Сменяйте редовно филтрите – или респиратора, ако е 

еднократен.
- Свържете се с ръководителя си, ако съществува проблем 

с него или ако не пасва добре, ако е мръсен или има стар 
филтър.

Нужно ли е да напомняте на служителите, че 
неспециализираните прахови маски не ги предпазват от 
вдишването на опасен силициев прах?

ЛИСТОВКА 13
КАКВО Е НОРМА НА ЕКСПОЗИЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО?
Норма на експозиция на силициев диоксид е максимално 
позволената концентрация на прах във въздуха, осреднена 
за осем часа. 
Ако хората се затрудняват с този въпрос, обяснете какво 
се приема за максимум според законодателството – на 
колко най-много могат да бъдат изложени „безопасно“ през 
един ден. Подтикнете ги да мислят какво означава това на 
практика. 
Запомнете, че монетата и прашинката силициев прах 
не са в естествения си размер на екрана. Обяснете, че 
малкото количество прах до монетата показва лимита на 
експозиция на силициев диоксид във Великобритания (варира 
в различните страни). Това е максималното количество 
прах, което след използване на правилните контролни 
мерки, е безопасно да се вдишва на ден. Количеството 
е равно на една 40-хилядна от чаена лъжичка прах*. 
Използвайте истинска монета, за да могат участниците да 
визуализират нормата на експозиция на силициев диоксид.

* Става въпрос за чаена лъжичка тежаща 4 gr. Една 40 000-на представлява 0.1 mg/m3, 
каквато е нормата на експозиция на силициев диоксид във Великобритания. Стойностите 
на нормите варират за различните страни.

Нормите на експозиция на силициев диоксид по света
Нормите не са еднакви в различните страни, например:
- В Британска Колумбия и някои щати в Канада – 0,025 

mg/m3

- В Ирландия, Италия, Финландия и Португалия – 0,05 
mg/m3

- В Холандия – 0,075 mg/m3

- Във Великобритания – 0,1 mg/m3

- В Полша – 0,3 mg/m3

В много държави съществува тенденция за намаляване 
на нормите на експозиция. В САЩ ,Американската 
конференция на правителствените индустриални 
медици препоръчва лимит от 0,025 mg/m3, а Службата 
по безопасност и здраве при работа е предложила 
намаляване на нормата до 0,05 mg/m3.

Ще намерите списък с нормите на експозиция в Европа на: 
www.nepsi.eu/media/2307/oel_table_dustqct_may_2010_
jan09.pdf
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ЛИСТОВКА 14
КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА ПОДОБРИМ 
СИТУАЦИЯТА?
Напомнете на участниците, че става въпрос за тяхната 
работа и за тяхното здраве. Никой не знае повече от тях 
за това.

- Обсъдете всички проблеми, които са имали участниците 
с оборудването или контролните мерки.

- Помолете ги да предложат решения, въз основа на 
техния опит.

БЕЛЕЖКИ НА ПРЕЗЕНТАТОРА

ЛИСТОВКА 15
КОНТРОЛИРА ЛИ СЕ ПРАВИЛНО СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ 
ТУК?АКО НЕ – ЗАЩО?
Проверете, дали съществува конкретен проблем на 
Вашето работно място – какъв е той? Например, отзиви 
от служителите Ви, че смукателната система не работи 
ефективно – проследете за резултати.

Хората обикновено следват установените процедури, ако 
разбират защо са важни – така че разпространението 
на посланието е важно. Ако включите служителите си в 
избора на оборудване или при избора на респираторната 
защита, това ще повиши вероятността те да ги 
използват.

ЛИСТОВКА 16
КАКВО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ РАЗЛИЧНО?
Използвайте това като възможност бързо да обобщите 
дискусията и да съберете всички предложения и решения 
от участниците. 
Преминете през основните точки, засегнати в сесията. 
Например:
- Ако се е откроили проблем при използването на закре-

пено смукателно устройство – тоест служителите 
го ползват само за по-дълготрайни, но не и за кратко-
трайни дейности, съветите трябва да бъдат: „Използ-
вайте смукателни устройства през цялото време, по 
всяко време“.

- Ако е идентифициран проблем при използването на зак-
репеното смукателно устройство - например изразя-
ващ се в това, че служителите ползват оборудването 
само при дълготрайни дейности, пренебрегвайки риска 
в краткотрайните, тогава съветите трябва да гласят: 
„Използвайте смукателните устройства през цялото 
време на Вашата работа, независимо от продължител-
ността ѝ“.

Ако използвате тази брошура за закриване на сесията, 
проверете дали участниците са разбрали Вашата цел.
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