
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ
ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯ
НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ 

Разпръскване на вода в местен център за дистрибуция

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС

Великобританската компания „Нетуърк Рейл“ (Network Rail), е предприела редица инициативи за подобряване на контрола 
върху експозиция на силициев прах от баластра. След ангажиране на висшето ръководство, работодателските и 
синдикалните организации, както и ключовите заинтересовани страни, в сектора са въведени контролни мерки, които 
да управляват експозицията.

„Нетуърк Рейл” (Network Rail) управлява, поддържа и развива 
великобританската ЖП мрежа, сигнализация, мостове, 
тунели, надлези, подлези, както и много ключови ЖП гари. 
С извършваните от нея около 1,7 милиарда пътнически 
пътувания годишно, компанията се стреми да предоставя 
по-безопасен, надежден и ефективен превоз, отколкото 
преди и с това да помогне за изграждането на едно 
процъфтяващо и устойчиво бъдеще.
Компанията вярва, че отличителното представяне в 
средите на бизнеса, върви ръка за ръка с отличително 
ниво на безопасност. Визията на „Нетуърк Рейл” (Network 
Rail) е насочена към изграждане на култура, поставяща 
безопасността на първо място.
С ЖП гарите и работните площадки, които са разположени 
на територията на цяла Великобритания, персоналът на 
компанията наброява 35 000 човека, като в същото време 
тя управлява и над 100 000 служители на използваните от 
нея подизпълнители.

„Нетуърк Рейл” (Network Rail) се стреми да контролира 
експозицията на силициев прах от железопътната баластра, 
защото служителите в кариерата или по железопътната 
мрежа, както и онези които я транспортират, са изложени 
на риск от вдишване на силициев прах.
Нийл Робъртс – програмен мениджър на Националната 
верига за доставки на „Нетуърк Рейл” (Network Rail) заяви: 
„Ние произвеждаме около два милиона тона баластра 
годишно. Едно от нещата, които забелязахме беше, че 
проблемът не остава само в рамките на кариерата и 
при пренасянето на материалите. Проблем имаше и на 
строителните площадки, когато при разтоварване 
на камионите, работниците изсипваха баластрата от 
значително голяма височина от 5-6 метра – което увеличава 
потенциaлната опасност от разпръскване на вредния прах 
на работното място. Бяха въведени прости правила, като 
например баластра да бъде изсипвана от по-ниско и с това да 
бъде ограниченоразпръскването на прах в непосредствена 
близост до работниците.“



ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
За да разберат на какво количество силициев прах са 
изложени служителите им, „Нетуърк Рейл” са поставили 
измервателни уреди на техните раменете.
„Важно е да имаме обективна представа, основаваща 
се на вида дейност, както и продължителността на 
отделните задачи, като това ще ни помогне да изпробваме 
съществуващите контролни мерки, оценка на риска и 
общите действия на обектите. “, заяви Нийл. 
Първите резултати били използвани като основа за 
изграждане на превантивни мерки за рисковете от прах, 
получаван от баластра, благодарение на които „Нетуърк 
Рейл” успява да провери състоянието и устойчивостта на 
съществуващите приспособления. С цел да бъде изведен 
по-точен рисков профил, ръководството на компанията 
планира през 2017 г. да бъдат извършени допълнителни 
измервания.

ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА 
За подпомагане обучението и за повишаване на 
информираността на своите служители и подизпълнители 
относно здравните проблеми, до които експозицията 
на силициев прах би могла да доведе, „Нетуърк Рейл” 
е разработила множество материали, като постери, 
инструменти, филми и картички. Материалите са 
разпространени чрез вътрешнофирменото интранет 
пространство на компанията, както и чрез електронните 
комуникационни средства и по време на оперативки. 
Нийл добави: „Честно казано, общото мнение и подход 
бяха породени от факта, че тъй като към момента в 
железопътната индустрия нямахме данни за хора, страдащи 
от силикоза или белодробен рак, само бихме си загубили 
времето с всяване на паника. Всъщност, сега знаем, че 
вредните ефекти от експозицията на прах имат определен 
латентен период. Информирахме се и за наличието на 
подобни регистрирани случаи от външни фирми и поради 
тази причина, трябва да повишим осведомеността за 
превенция на проблема колкото може повече. “„Важно е, да имаме обективни данни, 

основаващи се на типа дейност и 
продължителността на експозиция“

Измиване на баластрата в кариерата Плакатът за повишаване на осведомеността на „Нетуърк Рейл” (Network Rail)

Баластрен прах.
Изложени ли сте на риск?

Избягвайте прашните зони,
ако не сте заети
с конкретна дейност там.

Всеки да се 
връща вкъщи 
здрав, всеки ден

Имате ли 
правилното 

защитно 
оборудване

за извършване
на задачата?



КОНТРОЛИРАНА ЕКСПОЗИЦИЯ  
При всяка детонация, в една кариера се създават между 15 
000 и 40 000 тона материал. За да предпази служителите, 
работещи там, „Нетуърк Рейл” започнали съвместни 
дейности с кариерите за управляване на риска от източника, 
въвеждайки техники като скрининг и измиване на баластра 
преди транспортирането й до дистрибуционните 
центрове.
След като баластрата бъде разтоварена, складирана и 
натоварена повторно в локалния дистрибуционен център 
при разтоварването на агрегата, също би могло да се 
създаде баластрен прах. За да се минимизира риска от 
прахово освобождаване, „Нетуърк Рейл” са проектирали 
ръчно приспособление, което се прикрепя към тракторите 
и булдозерите и разпръсква вода върху баластрата. 
В допълнение, в много от депата на компанията са 
инсталирали статични разпръсквачки, които да намокрят 
както складираното количество, така и натовареното 
количество на вагоните.
Разработени са и допълнителни контролни мерки по места. 
Например, служителите са посъветвани да разтоварват 
баластрата от вагоните, колкото се може на по-ниско 
и близо до камионите разстояние, така че да се избегне 
образуването на прах. Персоналът на „Нетуърк Рейл” се 
инструктира, в случай че служителите им нямат конкретна 
задача, да стоят на разстояние от потенциално рисковите 
обекти. В случай, че на работниците все пак се наложи да 
бъдат на обекта, тогава те несъмнено трябва да носят 
задължителната респираторна защита. Компанията 
осигурява респиратори със собствено захранване за всички, 
които се нуждаят от защита за повече от един час или 
за тези, които извършват дейности с повишен риск. За 
онези, които се нуждаят от защита за по-малко от час, 
се осигуряват FFP3 маски, като се изисква ползвателите 
да бъдат гладко обръснати и да преминат тест за 
херметичност. Използваните FFP3 се изхвърлят в края на 
работния ден. 
Нивата на силициев прах са периодично отчитани в 
локалните дистрибуционни центрове, складовете с 
баластра и на обектите. Това помага на компанията да 
изследва ефективността на контролните мерки и да 
направи някои подобрения при необходимост. В допълнение 
на превантивните мерки при почистването на праха от 
вагоните и завода, вместо сухо изчеткване се използват 
багери.

УСТОЙЧИВ ПОДХОД  
Нийл заключи: „Чрез проактивно подобрение на 
осведомеността за експозицията на силициев диоксид 
ние създаваме устойчив подход към управлението на 
здравето и безопасността при работа на служителите 
си. В замяна на това, ще се намали броят на отсъствията, 
дължащи се на респираторни заболявания. „Нетуърк Рейл” 
подкрепя кампанията на IOSH „Няма време за губене“, като 
се ангажират с опазване на здравето и благосъстоянието 
на служителите в компанията си. Наясно сме заползите 
от съвместни действия за ангажиране на нашия персонал 
и подизпълнители, за да повишим осведомеността, да 
идентифицираме възможностите за подобрение и да 
промотираме добрите практики.“
„Нетуърк Рейл” планира да използва кампанията на IOSH – 
Няма време за губене, за да повиши нивото на осведоменост 
сред по-широк кръг от служители в компанията, а също 
така и сред използваните от тях подизпълнители..

Нийл Робъртс, програмен мениджър

в Националната верига за доставки

на „Нетуърк Рейл”

„Чрез проактивно подобрение на 
осведоменосттаза експозиция на 
силициев диоксид, ние създаваме 
устойчив подход за управление на 
здравето и безопасността при 
работа на служителите си.“



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

 

- Работете съвместно с веригата си за доставки – 
„Нетуърк Рейл” работят в тясно сътрудничество 
със своите партньори, включително и с кариерите 
и сборните депа, включително в редица инициативи, 
като целта е подобряване на качеството и 
асоциирани контролни методологии.

- Работете в сътрудничество – „Нетуърк Рейл” заемат 
основно място в подкрепа на съвместното обучение 
в железопътната индустрия. Ангажиране с ключовите 
заинтересовани страни е от съществено значение за 
фокусиране на вниманието върху области, нуждаещи 
се от подобрение и за обмен на добри практики.

ИЗВОДИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Имате ли инициатива за добри практики в областта, която да споделите?
Свържете се с нас на campaigns@iosh.co.uk.

Посетете www.notimetolose.org.uk, за да свалите безплатни материали за експозиция на силициев диоксид.
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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.
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