
NO TIME
TO LOSE

PREVERITE
Če kašljate dlje kot tri tedne 
ali opazite kri v urinu, obiščite 
osebnega zdravnika.

• prehod na drugo gorivo, 
• ustrezno preverjanje in vzdrževanje

starih motorjev, 
• zamenjava starih motorjev, 
• uporaba prezračevalnih sistemov 

ali filtrov

– ter njihovo redno preverjanje in
vzdrževanje, 

• ugasnitev motorjev takrat, 
ko se ne uporabljajo, 

• rotiranje delovnih mest, 
• skrb za nošenje osebne varovalne

 opreme, npr. maske za zaščito 
dihal, 

• zdravstveni pregledi, na primer 
preverjanje delovanja pljuč.

Diesel

Za več informacij o dizelskih izpušnih 
plinih se obrnite na svojega 
nadrejenega. Na svojega nadrejenega 
se obrnite tudi, če niste prepričani 
glede ukrepov, s katerimi so merili
vašo izpostavljenost in vas zaščitili
pred dizelskimi izpušnimi plini.

KAKO STE ZASCITENI PRED DIZELSKIMI 
IZPUSNIMI PLINI?
Če meritve pokažejo, da so lahko dizelski
izpušni plini težava na vašem delovnem 
mestu, mora delodajalec poskrbeti za 
nadzor vaše izpostavljenosti. Proaktivni 
ukrepi proti izpostavljenosti dizelskim 
izpušnim plinom se razlikujejo glede na 
delovno okolje, opremo, ki jo uporabljate 
in dejavnosti, ki jih izvajate na delovnem 
mestu. Primeri ukrepov, ki bodo morda 
potrebni na vašem delovnem mestu:
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SODELUJMO V BOJU PROTI POKLICNEMU RAKU

DVI Ljubljana  

V sodelovanju z

ALI JE VREDNO TRUDA?
IZPUSNI PLINI DIZELSKIH 

MOTORJEV VAS LAHKO UBIJEJO
4.500 LJUDI V EVROPI

UMRE VSAKO LETO

ZARADI DIZELSKIH IZPUSNIH 
PLINOV LAHKO ZBOLITE ZA 

PLJUCNIM RAKOM ALI RAKOM 
NA MEHURJU.



PRAVILA SO SPREJETA Z RAZLOGOM
• Naredite kar je potrebno za 

lastno zaščito in zaščito drugih.
• Opravite delo na način, kot vam 

je bilo naročeno – bližnjice so 
lahko nevarne.

Če morate uporabljati varovalno
opremo, poskrbite, da se vam 
prilega in da jo pravilno 
uporabljate. Uporabljajte jo 
vedno, ko je to potrebno.

VSI V ISTEM COLNU
Poskrbite, da bodo vaši 
sodelavci upoštevali pravila – 
če jih ne, lahko ogrožajo tudi 
vaše zdravje, ne le svojega.

TEŽAVA?
• Če niste prepričani, kako se pravilno

 uporablja oprema ali varnostni nadzor,
 se obrnite na svojega nadrejenega.

• Če je nekaj pokvarjeno, ne deluje 
pravilno ali manjka, se obrnite na  

          svojega nadrejenega.

NA KAJ MORATE BITI POZORNI?
Bodite pozorni na znake, da dizelski 
izpušni plini, povzročajo težave, kot so:
• sajasti delci na stenah ali drugih

površinah, 
• dimasta meglica se širi med

delovanjem dizelskih motorjev, 
• iz izpušnih cevi dizelskih motorjev

prihaja moder ali črn dim.

Če opazite katerega od teh znakov, se 
obrnite na svojega nadrejenega.


