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ИЗЛОЖЕНОСТ НА СОНЦЕ – ФАКТИ
Болните изгореници еднаш на секои 
две години можат тројно да го зголе-
мат ризикот од малиген меланом.

ДЛАБОКА КОЖА?
Изложеноста на сонцето може да ве убие

www.notimetolose.org.uk/balkans

КОЛКУ Е ОПАСНА ИЗЛОЖЕНОСТА НА СОНЦЕТО?
Сончевите зраци во својот состав вклучуваат и 
ултравиолетово зрачење. 
- Тоа се зраци кои предизвикуваат предвреме-
но стареење, брчки и канцер на кожата. Луѓето 
кои работат на отворено се изложени на 
поголем ризик од добивање канцер на кожа. 
Работниците кои работат во затворени прос-
тории се за 20 проценти помалку изложени на 
ултравиолетовото зрачење од работниците 
кои работат на отворено.

Доколку работите на отворено во 
месеците кога сончеваото зрачење 
е јако, тогаш можете да добиете 
канцер на кожа.*
Илјадници луѓе ширум планетава имаат дијагноза 
канцер на кожа предизвикан од работа на отво-
рено без потребна заштита. Во повеќето сериозни 
случаеви на малигни меланоми исходот беше смрт. 

POL2723/271016/SL

IOSH
The Grange
Highfield Drive
Wigston
Leicestershire
LE18 1NN
UK

t +44 (0)116 257 3100
f +44 (0)116 257 3101
www.iosh.co.uk

twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHofficial
tinyurl.com/IOSH-linkedin

*Поедини генетски типови на кожа се поподложни на развој на канцер.

ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО ДА ГО  
ПОБЕДИМЕ КАНЦЕРОТ ПРЕДИЗВИКАН  

ОД РАБОТНОТО МЕСТО
www.notimetolose.org.uk/balkans

Следете ја кампањата на 
twitter.com/_NTTL

SERBIA MACEDONIA MONTENEGRO ALBANIA KOSOVO

Во соработка со



ВООБИЧАЕНИ МИТОВИ ЗА  
ИЗЛОЖУВАЊЕ НА СОНЦЕТО

 ■ Доколку е облачно, сонцето не може да ми 
наштети 

 ■ Доколку не е премногу топло, сонцето не 
може да ми наштети

 ■ Доволно сум потемнет, сонцето не може да 
ми наштети 

Погрешно. Опасните сончеви зраци можат да поминат 
низ облакот и тие не се поврзани со температурата. 
Тенот не ве заштитува од канцер на кожата - и тоа 
значи дека веќе сте ја оштетиле кожата.

ДОКОЛКУ СТЕ ИМАЛЕ ЕДЕН НЕМЕЛАНОМА 
КАНЦЕР НА КОЖАТА, ВИЕ ИМАТЕ ДЕВЕТ 

ПАТИ ПОГОЛЕМИ ШАНСИ ДА ДОБИЕТЕ 
УШТЕ ЕДЕН КАНЦЕР.

ШТО ТРЕБА НА НАПРАВИ  
ВАШИОТ РАБОТОДАВАЧ
Законот е различен од земја до земја, затоа треба 
да видиш каков е законот на местото каде што ти 
работиш.

 ▶ Важно е вашиот работодавaч да процени колкав 
е ризикот од изложување на сонце. Треба да се 
внимава на следните работи:
 • сите видови на работа каде што луѓето би можеле да бидат 

изложени на сончево зрачење
 • јачината на ултравиолетовото зрачење во земјата во која 

работите, во различни периоди од годината и во различни 
периоди од денот

 • колку долго луѓето се изложени на сонцето
 • типот на кожата на работниците – некои се генетски 

поподложни да добијат канцер на кожата.

 ▶ Вашиот работодавач мора да ве заштити од сончева 
изложеност доколку постои ризик за добивање 
канцер на кожата. Тоа подразбира преземање на 
низа мерки. Еве неколку примери што може да 
направи вашиот работодавач: 
 • проверка на УВ индексот
 • избегнување или намалување на директна сончева 

изложеност
 • паузите да бидат на места каде нема директно изложу-

вање на сонцето.
 • возилата да имаат заштина фолија или затемнети стакла
 • работниците треба да носат адекватна облека, и да корис-

тат заштитни средства

 ▶ Вашиот работодавач исто така треба:
 • да ве информира за ризиците и како тие ризици да се 

намалат
 • да ви обезбеди обука за мерки за заштита
 • да ве поттикне почесто да ја проверувате вашата кожа од 

знаци на оштетување кои можат да доведат до канцер на 
кожата.

 ▶ Работодавачот може да побара од вас да напра-
вите редовни здравствени прегледи.

ШТО ТРЕБА ВИЕ ДА ПРАВИТЕ
 ▶ Побарајте повеќе информа-

ции од вашиот работодавач 
доколку не сте сигурни во 
мерките што ги превземат 
за вашата и заштитата на 
вашите соработници. 

 ▶ Правете го тоа што е 
побарано од вас за да се 
заштитите, и работете ја 
работата на начин на 
кој ви е укажано.

 ▶ Доколку побараат 
да корисити-
те заштитна 
облека, опрема 
или заштитни 
креми, правете 
го тоа секогаш 
кога е потребно. 
Тоа може да при-
донесе за вашето 
здравје, може и 
да ви го спаси 
животот.

 ▶ Пријавете ги сите 
проблеми на ваши-
от работодавач – на 
пр. ротација на работ-
ните задачи доколку не 
функционира правилно.

Следете ги промените на кожата:
 • промени на младежите – форма, краеви, боја 

или големина
 • нови младежи, дамки на кожата или израстоци
 • доколку има рана која не заздравува
 • младежи или површини кои болат или предиз-

викуваат чешање.
 • младеж или израсток што крвари, кора или 

краста

Погледнете во IOSH картичката за проверка 
за повеќе детали и информации. Консулти-

рајте доктор доколку забележите некои 
промени кои сте ги забележале.

Дознајте повеќе за ризиците од 
сончевото зрачење  поврзани со 
вашето работно место на  
www.notimetolose.org.uk/balkans.


