
ПАЗЕТЕ СЕ
ОТ ПРАХА

Силициевият прах може да Ви убие.

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРИМ С РАКА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Институцията за професионална безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH)
организира кампания, за да предотврати хиляди преждевременни смъртни случаи,
дължащи се на рак на работното място – научете повече на www.notimetolose.org.uk/bulgaria

NO TIME
TO LOSE

Всяка година във Великобритания 900 човека развиват рак на 
белия дроб след вдишване на прах от материали като камъни, 
хоросан или тухли.

Силициевият прах е резултат от действия като пробиванe, 
стъргане, рязане, разбиване и натрошаване на пясък на камъни, 
бетон, плочи, керемиди, някои пластмасови композити, както 
и много други. Микроскопични частици от този фин прах 
могат необратимо да увредят дробовете Ви.

Намалете количеството на силициевия прах чрез 
използване на:

• локална вентилационна система за фиксирано 
оборудване;

• смукателно устройство, закрепено за ръчния 
инструмент;

• водоструйно рязане.

Предпазете се, като носите респиратор, който не 
позволява на праха да достигне до дробовете Ви.

СЪВМЕСТНО С

Не вдишвайте прах – 
намалете риска  
от развитие на 

емфизема, силикоза 
или рак на белия 

дроб.



РАЗБИРАТЕ
ЛИ?

При дневно вдишване на количество силициев прах, по-голямо от това до монетата 
вдясно, можете да развиете рак или друго белодробно заболяване.*

Всяка година във Великобритания 900 човека развиват рак на белия дроб след вдишване 
на прах от материали като камъни, хоросан или тухли.

Силициевият прах се образува в резултат на дейности като пробиванe, стъргане, 
рязане, разбиване и натрошаване на пясък на камъни, бетон, плочи, керемиди, някои 
пластмасови изделия, както и много други. Микроскопичните частици от този фин 
прах могат да увредят дробовете Ви завинаги.

Спрете въздействието на силициевия прах чрез използване на::

• локална вентилационна система за фиксирано оборудване;
• смукателно устройство, закрепено за ръчния инструмент;
• водоструйно рязане.

Предпазете се, като носите респиратор, който не позволява на праха да достигне до 
дробовете Ви.

*При използване на правилни инструменти и оборудване, малкото количество силициев прах, показано 
до монетата, трябва да бъде максималното количество, което вдишвате през деня. Това се отнася за 
Великобритания според местния закон – нормите варират в различните страни.

Силициев прах
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