
ВЪВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ
ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ОТНОСНО ВРЕДАТА ОТ ПРАХ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Прилагане на контролни мерки за експозиция на прах и шум

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС

Уейтс Грууп (Wates Group) – компания, занимаваща се със строителство, услуги за развитие и недвижими имоти, е създала 
и въвела през 2014 г. кампания за осведоменост за силициев диоксид под наслов „Захвърли метлата“. Чрез нея се цели да 
се намали количеството прах, което се образува на работните обекти. Вътрешноорганизационната кампания довежда 
до подобрения при събирането на праха при неговото разпръскване.

Уейтс Грууп (Wates Group) е фамилна компания, занимаваща 
се със строителство, услуги за развитие и недвижими 
имоти, която развива своята дейност повече от 120 години 
и в която работят повече от 3700 служители директно, а 
изцяло заетите са около 10 000. Уейтс Грууп (Wates Group) 
предлага своите услуги и продукти и на търговски гиганти 
като Джон Левис и Лойдс Банк, както и на много градски 
съвети, власти, учреждения и други държавни и частни лица. 
Работните дейности варират от мащабни нови строителни 
проекти, почистване и продажба на дребно до предприемане 
на планирана, реактивна дейност по поддръжка в жилищния 
сектор.
Като фирма, оперираща на територията на цяла 
Великобритания, Уейтс има оборот от 1,2 милиарда паунда 
и се гордее със съвместната си работа с потребители, 
консултанти и доставчици, за да гарантира безопасно, 
навременно и в рамките на бюджета изпълнение на 
проектите.

Като част от визията си за постигане на нулева опасност 
в работната среда за всеки свой обект, Уейтс Грууп (Wates 
Group) цели намаляване на нивото на прах. Кели Осборн – 
мениджър по безопасност и здраве при работа и член на IOSH, 
споделя: „В нашата индустрия строителният прах не е само 
неудобство, но и скрит убиец, който причинява необратими 
дихателни увреждания при значителен брой от хората, които 
са изложени на неговото влияние за дълъг период от време. 
Естеството на нашата работа е такова, че работниците ще 
се натъкнат на много различни видове прах, които варират 
от такива с ниска токсичност като гипс или дървесна прах и 
до едни от най-токсичните – силициев диоксид. Както добре 
знаем, силициевият диоксид се съдържа в много и различни 
строителни материали като тухли, керемиди и бетон и се 
пренася през въздуха при рязане, пробиване, натрошаване 
и дори метене на прашен под. Това означава, че ние като 
индустрия се нуждаем да работим здраво, за да предпазим 
хората от експозиция на прах.“



НОВА КАМПАНИЯ ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ВРЕ-
ДАТА ОТ ПРАХ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Кели е поставила началото на нова кампания за осведоменост 
на служителите за вредата от прах на работното място, 
наречена „Захвърли метлата“, която цели да намали нивата 
на експозиция на прах на работното място. Кампанията 
набляга на това, как вдишването на прах може да увреди 
сериозно здравето и предлага информация как персоналът 
да се справи с рисковете, като ги елиминира чрез промяна 
в работната среда и процесите, като се използват 
ефективни решения за извличане и намокряне на праха. Целта 
е прахът да се улови от момента на неговото разпръскване 
посредством оборудване, монтирано за инструментите и 
по този начин обектите на Уейтс Грууп (Wates Group) да не 
се нуждаят вече от замитане и ефективно да „захвърлят 
метлата“.

Кели продължава: „Важно е, възможно най-рано да ангажираш 
и доставчиците си в този процес. На тръжния етап трябва 
да използваме опита на нашите доставчици в подобряване 
на методите на работа, за да се елиминира или намали риска 
от експозиция на прах. Това внася иновативни и финансово 
ефективни решения. Преди началото на всеки проект, 
служителите и подизпълнителите на Уейтс Грууп (Wates 
Group) участват в съвместна среща за „Правилно планиране“, 
за да дискутират всички възможни проблеми, включително и 
справяне с прах на обекта. Това включва уверяване в това, че:
- Оценките на риска са специализирани и детайлизирани;
- Правят се проверки за контрол на работните процеси;
- Оборудването е правилно инспектирано и поддържано;
- Онези, които го ползват, са обучени за целта.

Преди началото на всяка смяна се провежда кратка среща 
за „Правилно начало“, водена от супервайзъра. Това помага 
да бъде проверено, дали всичко е наред, добре планирано и е 
безопасно преди началото на работата. 

ВЪВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
За подпомагане на повишаване на осведомеността, Уейтс 
Грууп (Wates Group) са разработили материали, които 
привличат вниманието със силни факти посредством 
ключовите послания, използвайки различни канали за 
обмяна на информация. Плакатите и листовките „Захвърли 
метлата“ се раздават на целия персонал, а отделът по 
безопасност, здраве и околна среда провежда презентация 
пред персонала в агенцията. Уейтс Грууп (Wates Group) 
споделят материалите си и със:
- Доставчиците си, за да ги използват като част от 

работата си;
- Тръжните и търговски екипи, за да се наблегне, че 

компанията се фокусира върху подобрение на работното 
място;

- Оперативните екипи, които да ги използват като част 
от своята дейност по мониторинг на задачите.

Всички нови данни от кампанията „Захвърли метлата“ са 
комуникирани чрез вътрешните канали за разпространение 
на информация, включително и чрез вестника за споделяне с 
работниците. В Уейтс Грууп (Wates Group) са разработени и 
визуални стандарти, които илюстрират добрите практики 
в работните дейности като рязане на бетон и камък, 
дърводелство, събаряне и контролни мерки за експозиция 
на прах на обектите. С помощта на доставчиците на 
Уейтс Грууп (Wates Group), е разработена и брошура за 
продуктите, с чиято помощ са идентифицирани най-
добрите инструменти и оборудване в индустрията, за 
осъществяване на контрол и справяне с праха. Брошурата 
помага да се определи кой инструмент за коя дейност 
трябва да се използва.

„Важно е възможно на най-ранен етап 
от процеса да бъдат ангажирани и 
доставчиците на материали.“
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Постерът на Уейтс Грууп „Захвърли метлата“

ПРАХЪТ

МОЖЕ ДА УБИВА

Метлите разпръскват праха
във въздуха!
Вдишването на вредни за здравето 
прахови частици може да доведе
до сериозни, дори фатални
белодробни заболявания.
Мисли умно! Елиминирай праха!
Погрижи се работното ти място
да бъде безопасно място за работа!

Има и по-добри начини вредният 
прах да бъде контролиран. 
Попитайте Вашия супервайзър
в Уейтс Грууп (Wates Group).

Захвърли
метлата



ВЛИЯНИЕ НА КАМПАНИЯТА 
От началото на кампанията през 2014 г., се наблюдава 
подобрение в решенията за изсмукване и намокряне на 
праха с около 40% и 20% намаление на неконтролираните 
дейности, при които се разпръсква прах. В началото на 
2015 г., ОБЗР екипът в Уейтс Грууп (Wates Group) провежда 
одит на обектите, като този процес се повтаря и в края на 
годината, за да бъдат отчетени съответните подобрения.
Въведени са добри практики на работното място, в 
резултат на които са използвани по-малко метли и повече 
прахосмукачки, повишили са се решенията за изсмукване и 
намокряне на прах, обособяване на специализирани места 
за рязане, които да разделят работните дейности, както 
и подобрено съответствие на използваното защитно 
дихателно оборудване.
За да се избегне създаването на прах, в някои случаи 
работните процеси се изменят, например използване на 
PVC первази като алтернатива на дървените такива. Това 
елиминира необходимостта от шлифоване, засмукване, 
запълване и боядисване. Примери като този също намаляват 
употребата на шумни вибриращи инструменти, чрез които 
се избягва експозиция на други опасности. Този метод на 
работа спестява пари, определени за наем на оборудване, за 
депониране на отпадъци и за оборудване за изсмукване от 
метали, които са разрязвани извън обекта. Тези проекти 
спестяват време от предвидените програми, поради 
факта че предварително изрязаните дъски могат да бъдат 
доставени и монтирани за 4 дни – за сравнение, ако бъдат 
разрязвани на място, това може да отнеме до две седмици. 
Също така, има по-малка необходимост от почистване, 
което намалява стойността на труда.

През периода на провеждане на кампанията се наблюдава 
видима разлика в разбиранията и възприятията за здравето. 
Сега, здравето е неразделна част от дневния ред и хората 
в Уейтс Грууп (Wates Group) говорят повече за това. 
Резултатите след първата година на прилагане на новите 
практики се оказват изключително положителни за Уейтс 
Грууп (Wates Group). Основната цел на ръководството 
е възможно най-дълго да бъде задържано вниманието 
към кампанията, продължавайки обучението на хората и 
запазвайки начина на работа. 
През 2016 г., Уейтс Грууп (Wates Group) стартира кампанията 
си „Заедно сме в по-голяма безопасност“, която акцентира 
върху визията и пътната карта на Уейтс Грууп (Wates 
Group) относно визия „нула инциденти“. Част от нея е и 
ключовият елемент за елиминиране на ръчната работа, 
като преместване и вдигане на материали се извършва 
посредством машини. 
Кели обобщава: „За Уейтс Грууп (Wates Group) е чест да 
подкрепя кампанията на IOSH – Няма време за губене. Само 
чрез съвместни действия ще постигнем реално значима 
промяна в живота на хората, които работят в нашата 
сфера.“ 

Кели Осборн, Мениджър професионално здраве в Уейтс, 

работи по кампанията на Уейтс Грууп (Wates Group), 

„Захвърли метлата“ от началото ѝ през 2014 г.

„В нашата индустрия 
строителният прах не е само 
неудобство, но и скрит убиец, 
който причинява необратими 
дихателни увреждания при 
значителен брой хора.“



Shaun Davis, Group Director of Safety, Health, Wellbeing and Sustainability, Royal Mail 
Group, surveyed a sample of the workforce to gauge attitudes to sun safety

 

- Предвидете на местата, където това е по силите Ви;

- В случаите, където е възможно, използвайте 
материали и оборудване, което предпазва от 
създаване на прах или намалява неговото количество;

- Идентифицирайте дейностите, при които се 
образува прах – например чрез поставяне на кабинка 
за рязане;

- Осигурете достатъчна вентилация в работната 
зона, например механично изсмукващ уред;

- Ограничете броя на хората, работещи в зони с висок 
риск, както и времето за работа в тях;

- Уверете се, че сте обучили персонала за употреба, 
поддръжка и почистване на предпазната екипировка;

- Планирайте евентуалните си действия при 
извънредни ситуации с инцидентно разпръскване на 
прах;

- Служителите, които извършват работата, трябва 
да бъдат включени във вземането на решения – те са 
част от решението;

- Провеждайте здравни проверки на персонала, 
изложен на подобен риск.

СЪВЕТИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

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

А Вие имате ли добра практика, която да споделите? Свържете се с нас на: campaigns@iosh.co.uk.

Отидете на www.notimetolose.org.uk, за да свалите безплатните материали, които да Ви помогнат 
да се справите със силициевия диоксид на работното място.
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