
NO TIME
TO LOSE

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА СE СПРАВИТЕ

С ЕКСПОЗИЦИЯ НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ

Има много материали, които могат да Ви помогнат 
да контролирате риска от експозиция на силициев 
диоксид – информация, насочена към служители, 
разработени материали за разбиране на рисковете 
от прах в работната среда и онлайн инструменти, 
които да Ви помогнат в планирането и управлението. 
Ето и част от тях:

Информация и материали
- Филмът на Канадския център за безопасност на работното място 

-  WorkSafeBC www2.worksafebc.com/Publications/Multimedia/
Videos.asp?ReportID=36018 explains how silica dust damages the 
lungs обяснява как силициевият диоксид уврежда дробовете

- Бивш работник в каменоломна и засегнат от силикоза – Тери 
разказва своята история на www.hse.gov.uk/lung-disease/case-
study-stoneworker-terry.htm

- Шотландският център за здравословен живот на работното 
място представя въвеждащо видео за рисковете от вдишване на 
силициев прах www.youtube.com/watch?v=G5K0Jh13BC0

- Анимираното видео на Quarries Partnership Team, което 
включва серия от добри практики www.youtube.com/
watch?v=sWLPMgpMQCU

- Уебсайтът на Safe Quarry www.safequarry.com е място, където 
можете да намерите безплатни източници като филми и 
инструменти. Кликнете на www.safequarry.com/ToolboxSearch.
aspx и изберете „Прах и силициев диоксид“, за да видите филмите, 
включително и клипове на Службата по здравословни и безопасни 
условия на труд на Великобритания, които показват прахово 
замърсяване със и без лампа, за да демонстрират как силициевия 
прах не се различава на нормално осветление, както и филмът „Не 
бъди глупак“, илюстриращ точния начин на вдишване на силициев 
диоксид в дробовете Ви. Можете да свалите филма на WorkSafe 
от тук.

- Европейската мрежа за силициев диоксид разполага с източници на 
www.nepsi.eu. Като част от наръчниците са споделените добри 
и лоши практики, които са налични за сваляне на www.nepsi.eu/
projects/pimex-videos/download-videos

- Наръчник по основи за служители на Службата по здравословни и 
безопасни условия на труд на Великобритания www.hse.gov.uk/
pubns/indg463.htm

- Филмът на Службата по здравословни и безопасни условия на труд 
на Великобритания „Време да почистим въздуха“ www.hse.gov.
uk/construction/cleartheair/index.htm дава съвети за използване 
на триони и уреди за рязане на павета и бордюри.

- Службата по здравословни и безопасни условия на труд на 
Великобритания разполага и с клипове за сваляне „преди и след“, 
посочващи разликата в контролните мерки, като са обяснени 
набор от дейности www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/
hazardous-substances/construction-dust-specific-tasks.htm

- Клипът на Службата по здравословни и безопасни условия на 
труд на Великобритания за правилно използване на респираторна 
защита www.youtube.com/watch?v=nrieWGoClfE

- Инициативата на Британската индустриална федерация по 
безопасност „Чист въздух? Пази се!“, която се фокусира върху 
опасностите, свързани с вдишване на работното място, както 
и за респираторна защита – научете повече на: www.bsif.co.uk/
clean-air-take-care-

Инструменти
- Електронният инструмент COSHH на Службата по здравословни 

и безопасни условия на труд на Великобритания www.hse.gov.uk/
coshh/essentials

- Шотландският център за здравословен живот на работното 
място предлага инструмент за избор на респираторно оборудване 
www.healthyworkinglives.com/advice/minimising-workplace-
risks/rpe

- Инструментът на Британската индустриална федерация по 
безопасност Fit2Fit услуги за тестове за херметичност на www.
fit2fit.org

- Американският център за строителни проучвания и обучение 
разполага с онлайн планиращ инструмент www.silica-safe.org

- Канадският уебсайт WorkSafeBC има примерни контролни планове 
за експозиция на силициев диоксид www2.worksafebc.com/i/
posters/2009/WS%2009_04.html

- Получете безплатни инструменти и материали, които да 
Ви помогнат да се справите с професионалните белодробни 
заболявания в строителството от уебсайта на BOHS Breathe 
Freely www.breathefreely.org.uk 

Казуси
- Разберете как Crossrail управляват контрола на прах при 

изграждане на тунели на www.breathefreely.org.uk/assets/case-
study---crossrail.pdf

- Вижте как Marshalls са въвели и управлявали нова програма за 
респираторно защитно оборудване на www.youtube.com/
watch?v=By1LWWnG_70

Ще намерите линкове за повече информация и проучвания за силициевия 
диоксид в документа „Респирабилен кварцов силициев диоксид: 
фактите“ – част от пакета с материали на IOSH www.notimetolose.
org.uk/bulgaria.

MKT3420/080316/PDF

Последвайте кампанията на twitter.com/_NTTL

www.notimetolose.org.uk/bulgaria
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