
НОСЕТЕ МАСКА СЕГА.
ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ИМАТЕ ИЗБОР.
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 да увредят дробовете Ви 
завинаги.

- Винаги носете респиратора си – дори при краткотрайни задачи.
- Уверете се, че Ви пасва добре – говорете с ръководителя си, ако имате съмнения.
- Редовно го почиствайте, проверявайте и сменяйте филтрите, ако не е за еднократна 

употреба.
- Споделете с ръководителя си, ако съществува проблем.

СЪВМЕСТНО С

NO TIME
TO LOSE

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

Не вдишвайте прах – 
намалете риска 
от развитие на 

емфизема, силикоза 
или рак на белия 

дроб.



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 изделия, както 
и много други. Микроскопични частици от този фин прах могат да увредят дробовете Ви 
завинаги.

- Винаги носете респиратора си – дори при краткотрайни задачи.
- Уверете се, че Ви пасва добре – говорете с ръководителя си, ако имате съмнения.
- Редовно го почиствайте, проверявайте и сменяйте филтрите, ако не е за еднократна 

употреба.
- Споделете с ръководителя си, ако съществува проблем.

НЯМА ВРЕМЕ
ЗА ГУБЕНЕ

СЪВМЕСТНО С

NO TIME
TO LOSE

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ЗА ДА СЕ ПРЕБОРИМ С РАКА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Институцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH)
организира кампания с цел намаляване на високия брой преждевременни смъртни случаи,
дължащи се на рак на работното място – научете повече на www.notimetolose.org.uk/bulgaria

Не вдишвайте прах – 
намалете риска 
от развитие на 

емфизема, силикоза 
или рак на белия 

дроб.МАСКАТА ПАСВА ЛИ ВИ ДОБРЕ?
АКО НЕ ВИ ПАСВА,
НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТ ПОЛЗА.


