Delci kremenovega prahu so mnogo manjši od
zrna peska. Lebdijo v zraku dlje, zato je večja
možnost vdihovanja.

ZAKAJ JE KREMENOV PRAH NEVAREN?
Kremenov prah ni enak hišnemu prahu. Delci
so tako majhni, da jih lahko vdihnemo globoko v
pljuča, s čimer jih poškodujemo. Pri nekaterih
ljudeh to vodi v resne bolezni, vključno z
emfizemom, silikozo in rakom.
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Za boleznijo pljuč – od silikoze do raka na
pljučih – lahko zbolite, če se ne zaščitite
pred kremenovim prahom.
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V PRAH SE POVRNEŠ?
Kremenov prah je smrtno nevaren.
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Kremenov prah nastane, ko kristalni kremen, ki
je naravni del kamna, opeke, ploščic, nekaterih
plastičnih izdelkov in mnogo drugih izdelkov
obdelamo in sprostimo v zrak. Ta škodljivi prah
proizvedemo ob vrtanju, žaganju, rezanju, mletju,
vrezovanju ali peskanju materialov, ki vsebujejo
kremen, kot tudi z delom z gramozom na železniških
progah ali pometanju po opravljenem delu.
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KAJ JE KREMENOV PRAH?
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Te bolezni so zdravju škodljive in lahko tudi smrtno
nevarne. Poškodbe pljuč so trajne, zanje ni zdravil.
Lahko se zgodi:
- da ostanete brez sape pri osnovnih opravilih na
delu ali ob sprostitvi doma;
- da niste zmožni skrbeti zase ali za družino;
- da morate biti priključeni na kisikov aparat za
pomoč pri dihanju;
- da prezgodaj umrete.

MITI O KREMENOVEM PRAHU

-

Oceniti zdravstvena tveganja pri delovnih
nalogah, pri katerih so lahko delavci izpostavljeni
kremenovemu prahu, posredovati informacije o njih
in kako se jim izogniti.

-

-

-

Nadzorujte tveganja zaradi izpostavljenosti
kremenovemu prahu, na primer s/z:
• spremembo načrta ali procesa z namenom
zmanjšanja nastanka kremenovega prahu;
• z menjavo materiala, ki vsebuje kremen, z
varnejšim;
• z opremljanjem prostora z uporabo lokalnih
sistemov za odsesavanje pri strojih, ki ustvarjajo
prah;
• z nastavitvijo sesalnih naprav na ročna orodja
ohraniti nizko raven prahu;
• z zadostno količino vode za vlaženje prahu;
• z dobavo primerne opreme za zaščito dihal
preprečiti vdihovanje kremenovega prahu.

-

-

Poskrbite za svoje usposabljanje glede tega, kdaj in
kako lahko uporabite nadzorne naprave in opremo.
Pojasniti mejne vrednosti izpostavljenosti na
delovnem mestu in kaj to pomeni v praksi.
Preizkušati in vzdrževati opremo, da bo ta pravilno
delovala.
Posredovati navodila za primer odpovedi naprav in
opreme.
Posredovati rezultate merjenja izpostavljenosti in
splošne rezultate zdravstvenega nadzora.

IZPOSTAVLJENOST
KREMENOVEMU PRAHU
PRI DELU
500.000 V VELIKI BRITANIJI
5 MILIJONOV V EVROPI
2,2 MILIJONA V ZDA
10 MILIJONOV V INDIJI
23 MILIJONOV NA KITAJSKEM

-

-

Preverite pri delodajalcu, če niste prepričani, ali
vaše delo proizvaja kremenov prah
Poučite se o uporabi nadzornih metod, ki vas
lahko zaščitijo, kar lahko vključuje uporabo vode
ali nastavkov za sesanje prahu
Upoštevajte postopke za varno delo
Uporabljajte opremo za zaščito dihal, če vam je bilo
to naročeno, pa čeprav uporabljate druge načine
nadzora, kot je na primer lokalno odsesavanje.
Zagotovite pravilno uporabo maske za zaščito dihal.
Nepravilna uporaba vas ne zaščiti.
Ne pometajte »na suho« po opravljenem delu,
saj bo to ponovno dvignilo prah. Opravite mokro
čiščenje ali uporabite industrijski sesalec in nosite
masko za zaščito dihal.

Pozanimajte se pri delodajalcu, če potrebujete več
informacij.

DEJSTVA O KREMENOVEM PRAHU

-

Pljuča se ne bodo poškodovala, če si boste izpihali
nos po vdihu kremenovega prahu.
Če delate v odprtem prostoru, to ni nevarno.
Delo je kratkotrajno, zato ni nevarno.
Prah se bo hitro polegel.

Ni res. Delci kremenovega prahu so dovolj majhni, da
potujejo globoko v vaša pljuča in jih poškodujejo. Ne
morete ga izpihati. Kljub delu v odprtem prostoru lahko
vdihujete prah, ki nastane pri obdelavi kremenovega
materiala, vključno s kamnom, opeko, betonom in
ploščicami. Kratkotrajno delo je prav tako nevarno, saj
lahko vdihujete prah ves čas opravljanja dela.
Pomislite na ljudi, s katerimi delate.
Kremenov prah škoduje tudi njim.
Za več informacij o tveganjih zaradi kremenovega
prahu in nevarnosti izpostavljenosti na vašem
delovnem mestu pojdite na naslov
www.notimetolose.org.uk/slovenia.

Kremenov prah poleg raka na pljučih povzroča
silikozo. Ta resna pljučna bolezen je povzročila smrt
46.300 ljudi v enem letu po celem svetu

V EVROPI JE LETNO 7.000
PRIMEROV RAKA NA PLJUČIH
POSLEDICA VDIHOVANJA
KREMENOVEGA PRAHU

KOLIKO PRAHU JE ŠE »VARNO«?
Kremenov prah

Po uporabi pravilnih naprav in varovalne opreme je
največja količina, ki jo lahko vdihnete na dan prikazana
poleg kovanca. To je le ena 40-tisočinka čajne žličke
kremenovega prahu*.

*Glede na to, da čajna žlička kremenovega prahu tehta 4 g. Ena 40-tisočinka predstavlja 0,1 mg/m3, kar je mejna vrednost izpostavljenosti
kremenovemu prahu na delovnem mestu v Veliki Britaniji. Mejne količine se razlikujejo od države do države.
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