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ВЪВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ
ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА СИЛИЦИЕВИЯ ДИОКСИД

ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС С ДОБРИ ПРАКТИКИ

Кампанията набляга на 
това, как прахът може да 
увреди здравето и предос-
тавя информация как слу-
жителите сами могат да 
елиминират опасностите, 
променяйки работната 
среда и процесите, чрез 
използване на подходящи 
решения за изсмукване и 
намокряне на праха. 
От момента на старти-
рането на кампанията 
през 2004 г., се наблюдава 
по-малко използване на 
метли и повече на сму-

кателни машини, повече 
решения за изсмукване и 
намокряне, специално раз-
работени станции за ра-
зрязване, фокус върху пре-
венция на специфичните 
дейности, както и подо-
брено съответствие в но-
сеното работно облекло. 
Чрез кампанията „Захвърли 
метлата“, служителите в 
Уейтс Грууп вече говорят 
за здраве – целта е да се 
задържи влиянието от 
кампанията и да продължи 
обучението на персонала.

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

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ЗА ДА ПОБЕДИМ РАКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

www.notimetolose.org.uk/bulgaria

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 доведе до 
подобрения при събиране на праха при неговото разпръскване.

СИЛИЦИЕВ ПРАХ: ДОБРИ ПРАКТИКИ

Последвайте кампанията на twitter.com/_NTTL

www.notimetolose.org.uk/bulgaria

СЪВМЕСТНО С

Използване на бариера за шум и прах
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СПРАВЯНЕ СЪС СИЛИЦИЕВИЯ ПРАХ
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За предпазване на служителите, 
впръскващи циментов разтвор 
под налягане (т.нар. торкрети-
ране), Кросрейл (Crossrail) са из-
градили няколко стратегии за 
минимизиране на експозицията 
на силициев прах. Като за начало 
са направени някои изменения в 
материалите и стандартните 
процеси, които да намалят из-
ползването на силициев диоксид 
и риска от експозиция на прах. 
На местата където е възможно, 
е използвана влажна смес с ниско 
съдържание на силициев диоксид в 
бетона. С цел намаляване на обема 
на използваната смес, впръсква-
нето се следи стриктно, като за 
вторичната облицовка се използ-
ват специализирани предварител-
но излети бетонни елементи или 
такива направени на място.
Като допълнение на това, са из-
ползвани колектори на прах, заси-
лена вентилация, пулверизатори 
за разпръскване на вода и закре-
пени за инструментите системи, 
които да намалят нивото на прах. 

По време на впръскването, зони-
те на изключване се използват 
за защита от падания на тор-
кретирането, а зоните с ограни-
чен достъп се използват за ми-
нимизиране на прах. Носенето на 
лична дихателна защита за прах в 
подземни пространства трябва 
да бъде последната инстанция и 
да се наблегне върху превенцията 
и намокрянето. Но въпреки това , 
личната дихателна защита често 
пъти е много необходима. 
Всички служители на Кросрейл, ра-
ботещи в тунелите по време за 
изкопи, е необходимо да носят ед-
нократни защитни маски (респи-
ратори), а работещите в зоните 
с ограничен достъп трябва да но-
сят целолицеви PPF маски с висок 
защитен фактор. Служителите, 
използващи прилепващи маски, са 
преминали през тест за херме-
тичност, като всяко използвано 
дихателно оборудване се унищо-
жава след всяка смяна.
Освен това, е въведена систе-
ма за личен мониторинг на окол-

ната среда за показателите на 
нива на прах, лична експозиция и 
ефективност на контролните 
мерки. Всичко започва с проучва-
ния, проведени от експерт по 
хигиената за оценка на нивата на 
експозиция и развитието на про-
цедура по мониторинг. По данни 
от мониторинга е съставен до-
клад и са въведени препоръки за 
подобрение. Чрез тези контрол-
ни мерки, рискът от експозиция 
на силициев диоксид е значително 
занижен, професионалният здра-
вен мениджмънт е оптимизиран 
и работните процеси са станали 
по-ефективни.  

Добра практика при работата в тунел на „Кросрейл“
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ПРОЕКТИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
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Събиране на праха с индустриална прахосмукачка

Също така, компанията е 
стартирала кампания за ос-
ведоменост на подизпълни-
телите, стремейки се да ги 
обучи за рисковете, свърза-
ни с експозиция на строите-
лен прах на работното мяс-
то. Като част от процеса 
на извършване на тяхната 
услуга, подизпълнителите е 
необходимо да осигурят на 
своите служители възмож-
ности за изсмукване и съби-

ране на праха при неговото 
разпръскване посредством 
носене на качулки. Това на-
малява количеството прах 
във въздуха, като оконча-
телно премахва нуждата 
от метене, което отново 
би причинило разпръсква-
не на прах във въздуха. Из-
смукващото оборудване 
трябва да бъде прикрепено 
към оборудването, създава-
що прах. 

Беркълей Хоумс (Berkeley Homes), компания занимаваща се с изграждане и проектиране 
на домове в югоизточен Лондон, инструктира своите работници да работят с влажна 
мазилка за стените, вместо да залепват и фугират, защото се създават тонове прах при 
изтъркването. Този прост преход е съставен, с цел да се защити здравето на работниците.
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Компанията е инструкти-
рала персонала си и вери-
гата си за доставки да не 
използват еднократни хар-
тиени маски, като се въ-
веждат такива, които мо-
гат да бъдат проверени за 
херметичност по време на 
работния процес. Целта на 
тази политика е да се раз-
бере, дали те са поставени 
правилно и дали осигуряват 

на носещия подходящо ниво 
на защита за конкретно 
извършваната от него дей-
ност. 
Уилмот Дикстън получа-
ват силно положителна 
обратна връзка от служи-
телите си и веригата си за 
доставки за комфорта на 
маските и намаляване на ко-
личеството на вдишвания 
прах.

С цел предпазване от експозиция на опасни субстанции като строителен прах, една 
от водещите строителни компании – Уилмот Дикстън (Willmott Dixon), работи както 
със своите служители, така и с веригата си за доставки, за да обучи мениджърите, 
супервайзърите и служителите за значението на носене на правилно дихателно оборудване, 
както и осигуряване на правилна употреба и съхранение.

Тест за пасване на маската на лицето


