
NO TIME
TO LOSE

НЕ Е ВОЕННА ЗОНА. НЕ Е ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ.
РАБОТНИТЕ МЕСТА В СВЕТА.

666 000 ЖЕРТВИ ГОДИШНО



РАКЪТ, ПРИЧИНЕН ОТ РАБОТА, 
УБИВА 666 000 ДУШИ ГОДИШНО.

666 000 ДУШИ ГОДИШНО 
УМИРАТ ОТ РАК, ПРИЧИНЕН 
ОТ РАБОТНОТО МЯСТО*

БРОЙ, РАВЕН НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВАШИНГТОН

Азбестът, 
дизеловите 
изпарения, 

силициевият 
прах, 

слънчевата 
радиация и 

други могат да 
причинят рак

Ракът е тихият, бавен убиец на работещите хора по целия 
свят. Ракът, причинен от излагане на вредни условия 
на работа, е отговорен за много повече смъртни случаи 
отколкото инцидентите на работното място.

Карциногенните вещества, на които хората са изложени на работното си място, 
са една от най-големите причини за предотвратим рак при възрастни. Само в 
Обединеното кралство всяка година се регистрират поне 14 000 нови случая на 
рак – 4000, причинени от азбест, и 10 000, свързани с излагане на различни 
условия от силициев прах до дизелови изпарения. Милиони мъже и жени, от 
водопроводчици през учители до пътни строители, рискуват да се разболеят 
от рак на белите дробове, кожата или пикочния мехур поради работата, която 
извършват за своята прехрана. Хиляди от тях ще умрат в резултат на това.

Много работодатели и работници не са запознати с въздействието от излагането на 
карциногенни условия на работа. И голяма част от тях не знаят какво да предприемат за 
това. Нашата кампания No Time to Lose (Няма време за губене) има за цел да информира широката 
общественост относно причините за рака на работното място и да подпомогне фирмите при предприемането на 
действия.

Научете повече и получете безплатни ресурси на www.notimetolose.org.uk
Следвайте кампанията в twitter.com/_NTTL

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, 
ЗА ДА ПОБЕДИМ РАКА 
НА РАБОТНОТО МЯСТО

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Институт за професионална безопасност и здраве)
www.iosh.co.uk
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*Оценка от 666 000 смъртни случая годишно от рак, свързан с работното място, в глобален мащаб: „Ролята на организациите за професионална безопасност и здраве 
в превантивните стратегии на глобално и регионално ниво“, Такала и др., International Commission on Occupational Health (Международна комисия за професионално 
здраве), 2009 г., https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


