Moduł 5
Bezpieczne Metody Pracy

Przed rozpoczęciem prac powinieneś:
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności z
zachowaniem zaleconych środków ostrożności
• przygotować wszystkie niezbędne narzędzia pracy, sprzęt ochrony
osobistej oraz materiały służące do przechowywania i pakowania
niebezpiecznych odpadów azbestowych

Przygotowanie obszaru pracy z azbestem wymaga:
• Usunięcia, na czas robót, przedmiotów i urządzeń, na których może osadzać
się pył azbestu
• Szczelnego pokrycia plastikową folią urządzeń, których się nie demontuje i
powierzchni trudnych do czyszczenia
• Wyścielenia ścian i podłóg grubą folią
• Uszczelnienia okien, drzwi oraz przewodów wentylacyjnych w obrębie całego
terenu pracy
• Stosowania kurtyny szczelnie zasłaniającej fasadę budynku podczas prac
elewacyjnych
• Wydzielenia i zbudowania stref pracy wyposażonych w jednostki utrzymujące
podciśnienie przechwytującymi emisję pyłu za pomocą filtrów HEPA

Zabezpieczanie obszaru pracy z azbestem
(przykłady):

Przygotowanie obszaru pracy
W przypadku usuwania materiałów kruchych (miękkich), czy prac
demontażowych w pomieszczeniach zamkniętych, powinny zostać
zastosowane szczelne pomieszczenia, w których następuje oczyszczanie
pracowników z pyłu azbestowego (komory dekontaminacyjne)

Metody pracy
Podczas usuwania materiałów zawierających azbest należy przestrzegać
warunków bezpiecznej pracy oraz stosować zalecane środki ostrożności w celu
ochrony środowiska i ludności wokół obiektu, gdzie takie prace mają miejsce.

Bezpieczny tryb pracy powinien być opracowany w taki sposób, by minimalizować
emisję włókien azbestu, a tym samym unikać ryzyka związanego z narażeniem na
azbest.

Techniczne rozwiązania ograniczające emisję pyłu
azbestu:
• Nawilżanie wyrobów zawierających azbest przed ich demontażem słabą strugą
wody oraz utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez cały okres pracy (z
wyjątkiem prac w środowisku wysokich temperatur lub w pobliżu prądu
elektrycznego).
• Demontaż całych wyrobów, w miarę możliwości unikając ich mechanicznej
destrukcji.
• Przed wywiezieniem na składowisko, niezwłoczne umieszczanie usuniętego
materiału w plastikowych workach lub szczelne jego owijanie grubą folią o
wytrzymałości uniemożliwiającej jej rozdarcie (niedopuszczalne jest stosowanie
worków papierowych).

Praktyki po zakończeniu pracy
Po zakończeniu pracy, obszar pracy powinien zostać uprzątnięty przy
jednoczesnym uwzględnieniu rekomendacji zminimalizowania narażenia na
azbest. Oznacza to, że pracownicy powinni ostrożnie sprzątnąć obszar pracy jak i
jego najbliższą okolicę, drogi wewnętrzne jak i maszyny oraz sprzęt z
wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry
typu HEPA o dużej skuteczności ciągu lub na mokro

Praktyki po zakończeniu pracy
Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie
pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza powodujących
emisję pyłu azbestu do środowiska!!!

Techniczne rozwiązania ograniczające emisję
(przykłady):

Metody pracy
Niebezpieczne odpady zawierające azbest to również:
- filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy,
- zużyte filtry do masek przeciwpyłowych,
- zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, oraz
- zdemontowane folie.
Pracownicy powinni z nimi postępować dokładnie tak samo jak z pozostałymi
odpadami zawierającymi azbest. W związku z powyższym, powinny one być
niezwłocznie pakowane do szczelnych worków czy pyłoszczelnych pojemników,
powinny one być zaopatrzone w znaki ostrzegawcze oraz wywiezione na
odpowiednie składowisko.

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do demontażu
obiektów zawierających azbest
Maszyny, sprzęt oraz metody pracy stosowane podczas prac związanych z
narażeniem na pył azbestu powinny całkowicie eliminować, bądź w znacznym
stopniu redukować powstawanie takiego pyłu. Wskazane jest użycie narzędzi
ręcznych (np. skrobaków, śrubokrętów, dłut) lub wolnoobrotowych narzędzi
mechanicznych (np. wkrętarki, wiertarki, obcinarki) wyposażonych w instalacje
odciągające powietrze.

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do demontażu
obiektów zawierających azbest
Maszyny i inne urządzenia stosowane przy pracach związanych z zabezpieczaniem
albo usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być wyposażone w
instalacje odciągów miejscowych zaopatrzone w wysoko efektywne filtry.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić regularne przeglądy, regulacje, konserwację
i naprawę tych instalacji, maszyn i urządzeń.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
Jeśli pomimo podjętych działań, nie jest możliwe
obniżenie stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej — podjęcie pracy
jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków ochrony układu
oddechowego. Stosowanie tych środków nie może być stałe i powinno być
ograniczone do minimum
W trakcie prac, które wymagają używania takich środków ochrony,
pracodawca powinien zapewnić przerwy w pracy na odpoczynek odpowiednie
do warunków fizycznych i klimatycznych
.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
Środki ochrony układu oddechowego mogą być stosowane jedynie jako
rozwiązanie uzupełniające lub awaryjne; nie mogą one zastępować
technicznych środków ograniczających narażenie pracowników na działanie
pyłu azbestu.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Sprzęt ochrony układu oddechowego

Sprzęt filtrujący

Filtry
+ część twarzowa

Półmaski
filtrujące

Sprzęt filtrujący
z dodatkowym
źródłem zasilania

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
▪

Filtry
Samodzielne filtry nie chronią układu oddechowego. Dopiero po
skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową spełniają one
swoje zadanie. Do pracy z azbestem przeznaczona jest klasa
ochronna filtrów P3 (duża zdolność zatrzymywania cząstek,
wysoki stopień ochrony).

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Półmaska skompletowana z filtrem

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Półmaski filtrujące
Półmaska filtrująca jest z zasady sprzętem jednorazowego użytku.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza
Sprzęt może być używany również bez włączania nawiewu.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza
Zapewnia ochronę tylko, gdy włączona jest dmuchawa.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Kombinezony ochronne
1 Kaptur szczelnie przylegający do twarzy.
2 Szwy wykonane na zewnątrz kombinezonu lub szwy
zamknięte.
3 Klin łączący nogawki oraz gumka w talii zapewniające
idealne dopasowanie kombinezonu do ciała.
4 Uszczelnienie kombinezonu w miejscach krytycznych.
5 Odporność na rozerwanie i antystatyczność.

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej
stosowane w warunkach narażenia nie mogą być używane
poza miejscem pracy.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Obuwie ochronne
Jeśli nie ma możliwości stosowania pełnych kombinezonów (z
zakrytą stopą) najlepiej jest stosować łatwo zmywalne obuwie
gumowe zabezpieczone taśmą, gdyż w innych rodzajach butów
roboczych pył zostaje np. na językach, sznurowadłach, w
dziurkach, a co za tym idzie, jest trudny do usunięcia.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
• Rękawice ochronne
Rękawice robocze, podobnie jak obuwie robocze, powinny być
szczelnie połączone z kombinezonem za pomocą taśmy. Najlepiej,
aby były to łatwo zmywalne rękawice gumowe, ale dopuszcza się
też używania zwykłych rękawic roboczych wykonanych z materiału.

Środki Ochrony Osobistej (PPE)
Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu
oddechowego i innych środków ochrony osobistej w strefie
zanieczyszczonej pyłem azbestu. Wszelkich zmian elementów
filtrujących należy dokonywać po wyjściu z tej strefy.

ŚRODKI ORGANIZACYJNE I
ŚRODKI HIGIENY

Środki organizacyjne i środki higieny
Pracodawca zobowiązany jest też zapewnić następujące środki w celu
zredukowania narażenia pracowników na azbest:
• Upewnić się, że liczba pracowników będących w narażeniu na azbest w
jednym czasie jest tak mała jak to praktycznie możliwe
- Jest również wskazane by każda firma miała określoną liczbę stałych
pracowników, którzy zawsze wykonują prace w narażeniu na azbest.
Pracownicy tacy muszą przejść szkolenie dotyczące bezpiecznej pracy z
azbestem
- Lista pracowników zaangażowanych w prace z azbestem musi zawierać
nazwiska tych osób oraz ich numery identyfikacyjne
•Zapewnić pisemne instrukcje dotyczące prac i postępowania z
materiałami zawierającymi azbest
• Wdrożyć przerwy w pracy i rotację zmian/ ról w celu zredukowania
czasu narażenia

• Dokładnie uprzątnij miejsce pracy

Dobre procedury BHP, w tym procedury na zakończenie dnia pracy, mające
na celu utrzymanie miejsca pracy w czystości poprzez sprzątanie go w
regularnych odstępach czasu używając metod, które nie powodują
rozprzestrzeniania pyłu azbestowego
• Odpowiednio ogranicz dostęp do obszaru pracy
Dostępu do stref pracy nie mogą mieć pracownicy inni niż ci których cel
pracy czy obowiązki służbowe zmuszają do wchodzenia do tych stref.
Upoważnione osoby muszą być odpowiednio przeszkolonymi i
kompetentnymi pracownikami (którzy otrzymali niezbędne informacje,
instrukcje i szkolenie)

• Jasno oddziel i oznacz obszar pracy znakami ostrzegawczymi
Informacje na znakach czy naklejkach ostrzegawczych muszą być
zrozumiałe dla pracowników

Środki organizacyjne i środki higieny
- Unikanie jedzenia i picia w miejscu pracy; zakaz wnoszenia jedzenia i
napojów na teren pracy oraz zakaz palenia
Pracownicy narażeni na materiały zawierające azbest nie powinni jeść, pić ani
palić na terenie pracy z azbestem ani w przebieralniach czy miejscach
przeznaczonych do mycia. Nie powinni też przynosić jedzenia, napojów oraz
papierosów do tych miejsc
- Odpowiednie informacje na temat zakazu jedzenia, picia i palenia powinny
zostać umieszczone w widocznych miejscach w oraz
dookoła obszaru pracy z azbestem
- Tam gdzie jedzenie i picie jest wymagane podczas godzin
pracy, powinien zostać wyznaczony do tego celu
odpowiedni obszar. Obszar ten powinien znajdować się z
dala od obszaru pracy z azbestem, a wejście do niego w zanieczyszczonych
środkach ochrony osobistej czy ze sprzętem zanieczyszczonym azbestem
jest surowo zabronione
- Przed rozpoczęciem posiłku w wyznaczonym do tego celu miejscu, pracownik
musi umyć twarz, usta i ręce mydłem

Pracodawca musi upewnić się, ze warunki sprzyjają niezbędnym
środkom higieny:
• Pracownicy zostaną zaopatrzeni w odpowiednie i adekwatne
udogodnienia sanitarne, w tym prysznice w przypadku czynności
związanych z emisją pyłu
• Będzie zapewnione regularne i skuteczne czyszczenie oraz
utrzymywanie w odpowiednim stanie wszystkich pomieszczeń jak
i sprzętu używanego w pracy z azbestem
• Odzież robocza, ochronna oraz osobista będą przechowywane
osobno
• Sprzęt ochronny osobistej będzie sprawdzany i czyszczony po
każdorazowym użyciu; natomiast wadliwy czy uszkodzony sprzęt
będzie naprawiany lub zastępowany nowym

Wyjątkowo ważne jest by pracownicy byli świadomi i spełniali
następujące wymagania:
• Myli buty
• Zdejmowali robocze ubrania i przewijali jednorazowe kombinezony
na drugą stronę tak by uwięzić pozostały na nich pył
• Wycierali zewnętrzną część półmasek filtrujących wilgotnym
ręcznikiem
• Spłukiwali się i myli (jeśli to możliwe brali prysznic), a dopiero potem
zdejmowali środki osobistej ochrony układu oddechowego
• Nie zabierali odzieży roboczej do domu – odzież ta powinna zostać
wyrzucona albo umyta w specjalistycznej pralni jako odzież skażona
azbestem

Pracodawca odpowiedzialny jest za monitorowanie stężenia włókien azbestu
w powietrzu przed, w trakcie, oraz po zakończeniu prac w celu kontrolowania
stopnia narażenia na azbest podczas pozbywania się i transportu materiałów
zawierających azbest
Pomiary stężenia włókien azbestu muszą być przeprowadzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi środowiska pracy i środków kontroli
w miejscu pracy
Wyniki takiego monitoringu powinny być wprowadzane do rejestru czynników
szkodliwych
Monitoring powietrza zawiera:
- monitoring wstępny pod kątem obecności azbestu (pobór powietrza pod
kątem respirabilnych włókien azbestu przed rozpoczęciem pracy),
- monitoring indywidualny narażenia na azbest (ocena narażenia osoby na
danym stanowisku pracy),
- kontrolne monitorowanie powietrza środowiska pracy (podczas pracy),
- monitoring kontrolny (po zakończeniu prac lub po usunięciu materiałów
zawierających azbest)

1. Jaka jest pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić przed rozpoczęciem pracy z materiałami
zawierającymi azbest?
a) Wyściełać ściany i podłogi grubą folią
b) Zaplanować kolejność czynności
c) Uszczelnić okna i drzwi
d) Usunąć wszystkie przedmioty i urządzenia na których może osadzać się pył azbestu
2. Kto jest odpowiedzialny za inspekcje, utrzymanie i naprawę sprzętu wykorzystywanego do
demontażu materiałów zawierających azbest?
a) Osoba, która dokonuje demontażu
b) Osoba, która jest właścicielem miejsca, w którym odbywa się demontaż
c) Pracodawca osoby dokonującej demontażu
d) Kierownik BHP
3. Odzież robocza, ochronna i osobista powinny być przechowywane osobno
Prawda
Fałsz
4. Pracownik może zdecydować się ignorować metody bezpiecznej pracy z azbestem jeśli dostępne są
Środki Ochrony Osobistej (PPE).
Prawda
Fałsz
5. Każdy może wejść na teren pracy jeśli zostaną zastosowane odpowiednie Środki Ochrony Osobistej
(PPE).
Prawda
Fałsz

zadanie – Środki Ochrony Osobistej (PPE )
Kliknij na Środki Ochrony Osobistej (PPE) służące do ochrony pracownika w kontakcie z azbestem.
Unikaj klikania na przedmioty, które nie są uznawane za PPE.
Półmaska
Ważne jest by półmaska była wyposażona w filtr klasy P3 i bezpiecznie przykrywała nos i usta.
Alternatywnie, może być zastosowana maska ze wspomaganiem przepływu powietrza.
Kombinezon ochronny
Odpowiedni kombinezon ochronny jest konieczny. Nie może on być wynoszony poza teren pracy.
Obuwie ochronne
Wymagane jest łatwo zmywalne obuwie gumowe jako, że zwykłe buty robocze trudno jest domyć.
Rękawice ochronne
Zwykłe rękawice ochronne są dozwolone, jednak zalecane są łatwo zmywalne rękawice gumowe.
Taśma
Taśma musi być stosowana by zabezpieczyć wszelkie przerwy między kombinezonem ochronnym,
rękawicami i butami.
Skarpety
Sprawią one, że będziesz czuł większy komfort, ale nie są one uważane za Środek Ochrony Osobistej
(PPE)
Modna koszula
Moda to najmniejszy problem - nie ma ona najmniejszego znaczenia gdy pracujesz z azbestem!!!
Zegarek
Noszenie jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów, które mogłyby gromadzić azbest jest niedozwolone.
Dobra robota! Zidentyfikowałeś wszystkie Środki Ochrony Osobistej (PPE) i teraz pracownik jest już
bezpieczny!

