Moduł 6
Procedury dotyczące czyszczenia
końcowego, dekontaminacji i
zarządzania odpadami zawierającymi
azbest

Procedury dotyczące czyszczenia
końcowego i unieszkodliwiania
•Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczaniem czy
usuwaniem wyrobów azbestowych lub innych materiałów
zawierających azbest pracodawca jest zobowiązany zapewnić
uprzątniecie terenu wykonywania prac
•Wszystkie czynności powinny być wykonywane z maksymalną
starannością, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu
filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne
filtry lub metodą czyszczenia na mokro.
•Ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczeń, oraz
środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza jest
ściśle zabronione

Pracodawca zobowiązany jest dopilnować, aby po zakończeniu pracy
w narażeniu na azbest odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej były:
• oczyszczone z pyłu azbestowego wysoko skutecznymi
urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub oczyszczone tak
by zapobiec uwalnianiu się tego pyłu do środowiska pracy lub
środowiska naturalnego
• przechowywane wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu,
w taki sposób by wykluczyć kontakt z odzieżą osobistą
pracowników

Komora dekontaminacyjna

• Komory dekontaminacyjne są najczęściej stosowane w
przypadku prac trudnych odbywających się wewnątrz
budynków lub przy usuwaniu azbestowych otulin rur
• Z reguły przebieralnie i natryski umieszczane są na zewnątrz
obszaru pracy i zabezpieczone podwójnymi śluzami
przejściowymi z folii

Procedura korzystania z komory dekontaminacyjnej

• Umyj buty
• Zdejmij kombinezon
• Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię respiratora
• Opłucz się i umyj pod prysznicem
• Zdejmij sprzęt ochrony dróg oddechowych

• Nie zabieraj odzieży roboczej do domu

• Pył azbestu gromadzący się w elementach filtracyjnych
sprzętu musi być regularnie usuwany z zachowaniem
niezbędnych środków ostrożności, stosując odpowiednio
dobrane środki ochrony indywidualnej
• Filtry włókninowe należy wymieniać zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu. Zużyte filtry należy usuwać, pakując je
do szczelnych worków i postępując z nimi tak, jak z innymi
odpadami zawierającymi azbest. Regenerowanie filtrów jest
niedopuszczalne!!!
• Odzież zanieczyszczona pyłem azbestowym i przeznaczona do
prania powinna być odpowiednio pakowana i znakowana

Środki monitorowania po zakończeniu
prac
• Kiedy usuwanie azbestu zostanie już zakończone, miejsce
pracy musi zostać ocenione w celu upewnienia się czy jest ono
całkowicie czyste
• Ważnym jest by ocena dotyczyła budynku, sprzętu czy
wszystkich części terenu na którym odbywały się prace z
azbestem, ale również ich najbliższe otoczenie

Oględziny
• Należy przeprowadzić dokładne oględziny, aby upewnić się, że
wszystkie widoczne ślady azbestu i innego pyłu/kurzu oraz
resztek/gruzu zostały usunięte z obszaru pracy i obszaru
ogradzającego (w tym śluz)
• Ważnym jest by odnieść się również do planu pracy by
sprawdzić czy cały azbest, który miał być usunięty rzeczywiście
został usunięty

• By oględziny były dokładne, powinny się one składać z 3
następujących kontroli:
1) Kompletność usuwania materiałów zawierających azbest z
powierzchni bazowych oraz powierzchni przylegających
2) Obecność jakiegokolwiek widocznego gruzu/resztek
pozostawionego w obszarze ogrodzonym i śluzach oraz w
obszarze, który nie był ogrodzony
3) Obecność osiadłego pyłu na wszystkich powierzchniach,
włączając te na wysokich poziomach
• Powierzchnie w trudno dostępnych obszarach również
powinny zostać sprawdzone np. obszary z zawieszonymi
wysoko półkami, puste przestrzenie sufitowe, nadproża
okienne i drzwiowe itp.

Monitorowanie czystości powietrza
• Po zakończeniu prac powinien zostać przeprowadzony
monitoring powietrza w celu sprawdzenia czy stężenie
włókien azbestu pozostałych w powietrzu jest tak niskie jak to
możliwe
• W przypadku pomieszczeń pomiar należy wykonać metodami
poboru agresywnego z wyłączoną jednostką do uzyskania
podciśnienia
• Monitoringowi powinny towarzyszyć czynności, które wznoszą
pył z powierzchni co najmniej na poziom zgodny z normalnym
poziomem użytkowania tego obszaru i ewentualnymi
przyszłymi czynnościami związanymi z pracą

•

Typ metody zakłócającej (wznoszącej pył) oraz czas przez jaki
jest używana powinny zostać zapisane
• Każda osoba wykonująca zakłócenia powietrza zobowiązana jest
do noszenia odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej
• W przypadku obszarów pracy na zewnątrz budynków dokonuje
się oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie prac
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
• Monitoring otoczenia jest prostym, ale skutecznym procesem
gwarantującym stronom zainteresowanym certyfikowany
dowód czystości powietrza lokalnych warunków panujących w
określonym miejscu w danym czasie

• W większości przypadków możliwe jest oczyszczenie obszaru
roboczego na tyle dokładnie by stężenie włókien w powietrzu
w ogrodzonym obszarze/obszarze pracy, po końcowym
sprzątaniu, wynosiło mniej niż 1000 włókna/m3
• Jeśli pomiary wskażą stężenie 1000 włókna/m3 albo więcej,
musi zostać przeprowadzone śledztwo w celu ustalenia
przyczyny takiego stanu rzeczy
• Jeśli okaże się, że ogrodzony obszar/obszar pracy nie został
odpowiednio sprzątnięty, musi on zostać ponownie
posprzątany oraz poddany oględzinom i ponownemu
monitoringowi

Zarządzanie, transport i ostateczna utylizacja
odpadów zawierających azbest
CO JEST ODPADEM ZAWIERAJĄCYM AZBEST ?
 Każdy produkt azbestowy lub materiał zwierający azbest i gotowy do
utylizacji jest definiowany jako odpad azbestowy
 Odpady azbestowe to:
•
•

Pozostałości po azbestowych materiałach budowlanych czy usunięte z
budynków gruzy zawierające azbest
Jakikolwiek skażony materiał używany podczas prac z materiałami
zawierającymi azbest: narzędzia, sprzęt ochrony osobistej, który nie może
zostać poddany skutecznej dekontaminacji, jednorazowy sprzęt ochrony
osobistej, filtry sprzętu aspiracyjnego, struktury używane do odgradzania
obszaru prac, jednorazowe lub odrzucone przedmioty używane do sprzątania
czy dekontaminacji takie jak: ubrania, szmatki, ręczniki itp.

ODPADY AZBESTOWE TRAKTOWANE SĄ PRZEZ PRAWO EUROPEJSKIE
JAKO ODPADY NIEBEZPIECZNE I TAK TEŻ NALEŻY Z NIMI POSTĘPOWAĆ!

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w
Odpady zawierające
azbest w miejscu
pracy przeznaczone
do utylizacji

Pakowanie oznaczanie

miejscu pracy

Tymczasowe
przechowywanie

Przygotowanie
transportu do
ostatecznej
utylizacji

Odpowiednie powstrzymywanie emisji (np. pakowanie w worki, opakowywanie) w
celu zapobiegania rozprzestrzenianiu skażenia, znakowanie, oraz umieszczanie w
bezpiecznym kontenerze czy pojemniku znajdującym się na terenie pracy.

Transport i Ostateczna Utylizacja odpadów zawierających azbest
Transport

Ostateczna Utylizacja (Autoryzowane obiekty)

Transport przez posiadającego odpowiednie zezwolenie odpadów
azbestowych na zatwierdzone składowisko

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Utylizacja w miejscu pracy
 Odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i usuwane w
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach (torby, puszki), albo owijane w
odporne na kurz opakowania, zgodnie z zasadami BHP
 Pojemniki te muszą być zapełniane bezpośrednio na obszarze pracy.
 Podczas utylizacji odpadów zawierających azbest musi być używany
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej
 Kontrolowane zwilżanie odpadów (albo rozpylanie niskociśnieniowego
produktu ochronnego, jeśli jest to konieczne) powinno być stosowane by
zredukować emisje pyłu azbestowego podczas ich pakowania i utylizacji

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Utylizacja w miejscu pracy
CZEGO NIE ROBIĆ:
 Nie mieszać odpadów zawierających azbest z innymi typami odpadów
 Nie gromadzić odpadów w otwartych lub nieszczelnych pojemnikach/torbach
 Zakazane jest również zakopywanie tego typu odpadów w miejscach
nieposiadających odpowiednich licencji oraz palenie ich w celu zmniejszenia
ich objętości

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
By chronić pracowników jak i środowisko, odpady zawierające azbest muszą być
spakowane do transportu i zutylizowane tak by nie uwalniały się z nich włókna
azbestowe.
W związku z tym, odpady zawierające azbest muszą być przechowywane w
odpowiednio uszczelnionych opakowaniach zaopatrzonych w oznaczenia
informujące , że odpady te zawierają azbest
Są różne sposoby pakowania odpadów zawierających azbest:
 Podwójne pakowanie w torby używając adekwatnych, zatwierdzonych przez UN
opakowań.
 Korzystanie z zamykanych bębnów lub puszek przygotowanych do
przechowywania odpadów zawierających azbest.
 W przypadku odpadów o dużych rozmiarach/objętości:
- Korzystanie z zamykanych kontenerów na odpady, przygotowanych do
przechowywania odpadów zawierających azbest.
- Podwójne owijanie w odporne na kurz opakowania (tj. mocny polietylen) i
układanie ich na paletach.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
– ogólne metody pracy









Przed rozpoczęciem pracy powinno upewnić się, że jest wystarczająca ilość
odpowiednich toreb/pojemników/płacht polietylenowych czy innych środków by
zabezpieczać opakowania na odpady zawierające azbest.
Odpady zawierające azbest muszą być pakowane podczas lub natychmiast po ich
usunięciu; materiał musi pozostać wilgotny dopóki pojemnik na odpady nie
zostanie uszczelniony.
Bardziej niż w torbach, odpady z ostrymi fragmentami lub rogami powinny zostać
umieszczone w twardych, szczelnych pojemnikach.
Kiedy tylko jest to możliwe, duże fragmenty z odpadami zawierającymi związany
azbest powinny być zutylizowane w całości; przed utylizacją powinny one zostać
owinięte w szczelne plastikowe płachty albo umieszczone w przykrytych
kontenerach/ciężarówkach.
Jeśli jest to wymagane, podczas pakowania odpadów azbestowych powinno być
stosowane kontrolowane ich zwilżanie w celu uniknięcia emisji azbestu.
Każdy pakunek musi być oczyszczony używając sprzętu zaopatrzonego w filtry HEPA
i/lub mokrych szmat.
Podczas pracy z odpadami azbestowymi pracownicy muszą nosić odpowiedni
sprzęt ochrony osobistej.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
- PODWÓJNE PAKOWANIE
 Odpady zawierające azbest powinny być pakowane w podwójne torby
używając odpowiednich, zatwierdzonych przez UN opakowań (odporne
na rozdarcia plastikowe torby). Opakowania ‘zatwierdzone przez UN’ są
poddawane testom by zapewnić ich stosowność w odniesieniu do
wytrzymałości w obsłudze związanej z transportem drogowym.
• Najpierw odpady zawierające azbest muszą być ostrożnie umieszczone w
wewnętrznej torbie na odpady, która zaopatrzona jest w odpowiednią naklejkę
ostrzegającą o azbeście i uszczelniona mocną taśmą. Torba ta powinna zostać
odkurzona by usunąć jakikolwiek przylegający do niej pył.
• Następnie wewnętrzna torba powinna być umieszczona w drugiej torbie, która
wtedy powinna zostać uszczelniona i wyczyszczona podobnie jak torba
wewnętrzna. W przypadku gdy jest to wymagane ze względu na
objętość/rozmiar odpadów, zewnętrzna torba może być także workiem FIBC (‘z
łabędzią szyjką’, wiązana i oklejana taśmą).
• Na koniec, kiedy podwójnie pakowane odpady zawierające azbest opuszczą
obszar pracy, mogą one zostać umieszczone w odpowiednim bębnie/puszce na
odpady w celu tymczasowego przechowania lub wywiezione przez
upoważnionego przewoźnika.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
- PODWÓJNE PAKOWANIE
 Powinny być stosowane jedynie nowe,
nieużywane torby.
 W celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia
toreb na odpady, twarde lub ostre odpady
azbestowe wymagają wstępnego
zabezpieczenia lub ochronnej osłony zanim
zostaną w nich umieszczone.
 Do toreb nie wolno wkładać za dużo odpadów:
W celu dalszej minimalizacji ryzyka rozdarcia lub
pęknięcia torby, a także by umożliwić jej ręczne
przenoszenie, torby nie powinny być
zapakowane tak by odpady przekraczały połowę
ich pojemności, a nadmiar powietrza powinien
zostać delikatnie odprowadzony w sposób,
który nie powoduje uwalniania pyłu.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
– BĘBNY lub PUSZKI
 Wszystkie bębny lub puszki używane do przechowywania i utylizacji odpadów
zawierających azbest powinny być w dobrym stanie, z pokrywami, które mogą
być dodatkowo zabezpieczone zamykającymi pierścieniami i powinny być one
wolne od innych niebezpiecznych odpadów.
 Bębny i puszki powinny być wyłożone plastikiem (minimalnie 200 µm
grubości), i oznakowane w sposób, który jasno odnosi się do ich zawartości.
 Powinny one mieć uszczelnione brzegi, a ich zewnętrzne powierzchnie powinny
zostać oczyszczone używając mokrych ścierek/próżni HEPA. Zanim bębny/puszki
zostaną usunięte z obszaru pracy z azbestem powinny one zostać
skontrolowane.
 Gdzie jest to możliwe, bębny/puszki powinny być umieszczone w obszarze pracy
z azbestem zanim praca się rozpocznie. Jeśli nie jest to możliwe, to w obszarze
znajdującym się tak blisko do obszaru pracy jak to tylko możliwe.
 Gdy napełnione, bębny czy puszki nie powinny być przenoszone ręcznie. W tym
celu powinny być stosowane wózki widłowe lub dźwignie.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
– OWIJANIE (odpady dużych rozmiarów lub o dużej objętości)
 Nienaruszone duże powierzchnie związanego azbestu powinny być
podwójnie owijane w dwie warstwy mocnego polietylenu (gruby polietylen),
bezpiecznie uszczelnione dobrej jakości taśmą i zabezpieczone pasami na
paletach ciężkiej ładowności.
 Wszystkie pakunki powinny być oznakowane odpowiednimi naklejkami
informującymi o azbeście co najmniej po dwóch ich stronach.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Pakowanie odpadów zawierających azbest
– ZAMYKANE KONTENERY NA ODPADY (odpady o dużych
rozmiarach/dużej objętości)
 W przypadku odpadów o dużych rozmiarach czy objętościach może zostać użyty
kontener na odpady albo podobny pojemnik. Powinny one być zawsze w dobrym
stanie.
 Zanim jednak odpady zostaną umieszczone w kontenerze powinny one zostać
zabezpieczone dwuwarstwową płachtą z tworzywa sztucznego lub spakowane w
podwójne torby.
 Odpady nie kruchego azbestu mogą zostać
bezpośrednio umieszczone w kontenerze, który jest podwójnie
wyłożony płachtą z tworzywa sztucznego (minimalna
grubość 200 µm), pod warunkiem, że są one w stanie
zwilżonym by zminimalizować powstawanie włókien
azbestowych w powietrzu.
Kiedy kontener zostanie napełniony powinien
on zostać dokładnie uszczelniony plastikowym przykryciem.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Znakowanie odpadów zawierających azbest
Każdy zapakowany odpad zawierający azbest musi być oznakowany tak by jasna była
zawartość opakowania, ryzyko oraz konieczne środki ostrożności w przypadku
postępowania z materiałami w nim zawartymi.

Zawartość azbestu - naklejka ‘a’
Wszystkie typy opakowań używane do odpadów zawierających
azbest (torby, bębny/puszki, kontenery na śmieci) muszą być
zidentyfikowane i oznaczone odpowiednim ostrzeżeniem jasno
dającym do zrozumienia że zawierają one azbest i, że powinno się
unikać generowania pyłu oraz jego wdychania.

Identyfikacja odpadów niebezpiecznych
Odpady zawierające azbest muszą być zidentyfikowane i oznaczone zgodnie z
adekwatnymi przepisami

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Przechowywanie odpadów zawierających azbest w miejscu pracy
 Odpady zawierające azbest opakowane w torby, zawinięte lub zabezpieczone
powinny zostać przeniesione do bezpiecznego miejsca składowania. Odpady
takie powinny być tymczasowo przechowywane w odpowiednio zamkniętych
zbiornikach, kontenerach, a gdzie nie jest to możliwe, w odpowiednio
zamkniętym pojeździe.
 Bezpieczny tranzyt w zamkniętej torbie i wyznaczoną trasą z obszaru
ogrodzonego do bezpiecznego miejsca składowania musi zostać zapewniony.
 Powinno się zadbać o to by lokalizacja tymczasowego przechowywania odpadów
nie była w miejscu, które mogłoby być narażone na akty wandalizmu, ani blisko
obszaru uznawanego za wrażliwy, np. szkolny plac zabaw. Pod żadnym
warunkiem odpady zawierające azbest nie powinny być przechowywane w
obszarze ogrodzonym, śluzach czy w pomieszczeniach związanych z higieną.
 Jako odpad niebezpieczny, odpad zawierający azbest musi być odpowiednio
przechowywany i gromadzony zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
środowiskowego i zdrowia.

Zarządzanie odpadami zawierającymi azbest w

miejscu pracy

Przygotowanie transportu odpadów zawierających azbest
 Informacja dotycząca odpowiedniego transportu jak i ostatecznego
traktowania i utylizacji (według obowiązujących przepisów dotyczących
odpadów) powinna być dostarczona do upoważnionych firm.
Odpady zawierające azbest mogą być przedmiotem przepisów
dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Jeśli więc ładujesz i/lub
transportujesz takie odpady, koniecznym jest szukanie porady u osoby
kompetentnej, np. doradcy w sprawach bezpieczeństwa w przypadku
towarów niebezpiecznych, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów
dotyczących przewożenia towarów niebezpiecznych transportem drogowym

Transport i Ostateczna utylizacja odpadów zawierających
azbest
Wszystkie odpady azbestowe muszą być zbierane i usuwane z obszaru
pracy tak szybko jak to możliwe i zabrane przez upoważnioną osobę do
przewożenia odpadów
Transport odpadów zawierających azbest
 Wszyscy przewoźnicy lub wykonawcy wykorzystywani do transportu odpadów
azbestowych muszą być do tego upoważnieni
 W pojazdach wykorzystywanych do transportu odpadów zawierających azbest
musi znajdować się szczelna przegroda odgradzająca pasażerów od odpadów.
 Cały ładunek musi być zabezpieczony. Należy mieć pewność, że podczas transportu
ani rozładunku nie wydostaną się żadne włókna azbestowe.
 Zapisy i dokumentacja transportu musi być przechowywana

Transport i Ostateczna utylizacja odpadów zawierających
azbest
Transport odpadów zawierających azbest
 Przepisy dotyczące Przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) mogą
również odnosić się do transportu odpadów zawierających azbest:
• Wyroby zawierające azbest, nie podlegają przepisom ADR, jeżeli są
zapakowane w taki sposób, że nie jest możliwe uwolnienie podczas
przewozu niebezpiecznych ilości włókien azbestu łatwych do wchłaniania
drogą oddechową. Opakowania powinny być na tyle szczelne, aby nie
było możliwe uwolnienie włókien azbestu łatwych do wchłaniania drogą
oddechową.
• Mocno związany azbest zanurzony lub unieruchomiony w lepiszczu
naturalnym lub sztucznym (takim jak cement) nie uwalniają
niebezpiecznych czy respirabilnych włókien w łatwy sposób. Dlatego w
ich przypadku przepisy ADR nie obowiązują.
 W przypadku gdy przepisy ADR mają zastosowanie należy wziąć pod
uwagę specjalne wymagania podczas transportu.
Pojazdy muszą być oznakowane
za pomocą tabliczek wskazujących rodzaj

Transport i Ostateczna utylizacja odpadów zawierających
azbest
Ostateczna utylizacja
 Odpady zawierające azbest powinny być wywożone jedynie do miejsc
utylizacji odpadów upoważnionych do przyjmowania azbestu np.
odpowiednie, licencjonowane wysypiska, w których odpady mogą być
zdeponowane w specjalnie oznakowanych strefach
 Utylizacja odpadów zawierających azbest powinna być poddana ścisłej
kontroli i powinna być do odtworzenia i identyfikacji za pomocą
odpowiednich środków organizacyjnych.
 Odpady zawierające azbest muszą być trzymane osobno od innych
odpadów (tj. odpady azbestowe i inne rodzaje odpadów nie mogą być
deponowane w tych samych miejscach na wysypisku)

Przyszłe trendy w zarządzaniu odpadami zawierającymi azbest
 Postanowienie Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 w sprawie
zagrożeń zdrowia w pracy związanych z azbestem i perspektyw pozbycia się
całego istniejącego azbestu (2012/2065 (INI)) stanowi:
-

Dostarczanie odpadów zawierających azbest na wysypiska nie jest najbezpieczniejszym
sposobem eliminacji uwalniania włókien azbestu do środowiska (zwłaszcza do powietrza i
wód podziemnych) i w związku z tym, zdecydowanie lepiej będzie skupić się na zakładach
neutralizowania azbestu.

-

Tworzenie wysypisk na odpady azbestowe jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem
problemu, jako, że włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne w czasie.

-

Komisja powinna promować utworzenie w całej UE ośrodków neutralizacji/zobojętniania
odpadów zawierających azbest, w połączeniu z wycofywaniem wszystkich dostaw tych
odpadów na wysypiska.

-

Muszą także zostać podjęte środki by promować i wspierać badania w tym temacie,
technologie, eko-kompatybilne alternatywy oraz zabezpieczać procedury, takie jak
zobojętnianie odpadów zawierających azbest, aby deaktywować aktywne włókna azbestu i
zamieniać je w materiały, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Przyszłe trendy w ostatecznym zarządzaniu odpadami zawierającymi
azbest
 Obecnie, w wielu krajach prowadzone są badania mające na celu
określenie skutecznego zobojętniania/neutralizowania odpadów
azbestowych przy użyciu różnych technik, w celu otrzymywania nowych,
nieszkodliwych dla zdrowia materiałów, które mogą być stosowane na
przykład w przemyśle budowlanym
 Rozważa się np. obróbkę termiczną, pod warunkiem stwierdzenia braku
mutagenności i rakotwórczości uzyskanego produktu końcowego
 W związku z powyższym, zamiast utylizacji na wysypiskach, opcje
zobojętniania/neutralizowania i przetwarzania odpadów azbestowych
powinny być rozpatrywane jako trendy w przyszłości

Pytania
1.
Filtry w sprzęcie aspiracyjnym są sklasyfikowane jako odpady azbestowe?
Prawda
Fałsz
2.

Odpady zawierające azbest mogą być mieszane z innymi rodzajami odpadów jeśli utylizowane są przez
uprawnionego wykonawcę?
Prawda
Fałsz
3.
Odpady zawierające azbest muszą być pakowane/owijane…?
W ciągu 1-2 godzin od ich usunięcia
Natychmiast po usunięciu
W ciągu tygodnia od ich usunięcia
W godzinę od ich wywozu
4.

Bębny/puszki wykorzystywane do przechowywania i wywożenia odpadów zawierających azbest powinny
być wyłożone tworzywem sztucznym…?
200 µm grubości
20 µm grubości
1000
100 µm grubości
5. Opcje zobojętnienia i recyklingu są uważane za przyszłe trendy w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
Prawda
Fałsz

Zadanie
Zadanie – komora dekontaminacyjna
Przeciągnij i upuść następujące działania w odpowiedniej kolejności:
Umyj buty
Zdejmij kombinezon
Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię respiratora
Opłucz się i umyj pod prysznicem
Zdejmij sprzęt ochrony dróg oddechowych

Źle! Spróbuj ponownie
Dobrze!
Nie zapominaj – nigdy nie wolno Ci zabierać odzieży roboczej do domu!

