Modulis 6
Valymo, nukenksminimo ir atliekų
tvarkymo praktika

Valymo ir nukenksminimo
procedūros
•Baigus asbesto produktų arba kitų asbesto turinčių medžiagų
saugaus supakavimo ir pašalinimo darbus darbdavys privalo
išvalyti darbo sritį.
•Visus darbus reikia atlikti itin atsargiai, naudojant vakuuminio
filtravimo ir vėdinimo įrangą, įrengtą su itin efektyviais filtrais
arba naudojant šlapio valymo metodą.
•Sausas valymas rankomis arba patalpų bei prietaisų ir įrankių
valymas suslėgtu oru yra griežtai draudžiamas.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad užbaigus su asbesto poveikiu
susijusį darbą darbinė apranga, avalynė ir asmeninės apsaugos
priemonės būtų:
• išvalytos nuo asbesto dulkių naudojant itin efektyvius
filtravimo ir vėdinimo prietaisus arba tokiu būdu, kad asbesto
dulkių nepatektų į darbo arba gamtos aplinką;
• laikomos tiktai tam skirtoje vietoje tokiu būdu, kad nesiliestų
su darbuotojų asmenine apranga.

Nukenksminimo kamera

• Nukenksminimo kameros dažniausiai naudojamos sudėtingų
darbų atvejais pastatų viduje arba šalinant asbesto vamzdžių
šiluminę izoliaciją.
• Dažniausiai persirengimo kambariai ir dušai įrengiami už
darbo srities ribų ir izoliuojami dvigubais iš plėvelės
pagamintais užtvarais.

Nukenksminimo kameros naudojimo procedūra

• Nusiplaukite batus
• Nusivilkite specdrabužius
• Nuvalykite išorinį respiratoriaus paviršių
• Nuskalaukite kūną ir nusiprauskite po dušu
• Nusiimkite apsauginę kvėpavimo įrangą

• Nesineškite darbinių drabužių namo

• Įrangos filtravimo elementuose susikaupusias asbesto dulkes
reikia reguliariai pašalinti laikantis visų būtinų atsargumo
priemonių ir naudojant atitinkamai pritaikytas asmenines
apsaugos priemones.
• Neaustinius filtrus reikia keisti remiantis įrangos naudojimo
instrukcijomis. Panaudotus filtrus reikia išimti, supakuoti į
sandarius maišus ir elgtis taip, kaip su kitomis asbesto
turinčiomis atliekomis. Pakartotinis filtrų naudojimas
nepriimtinas!
• Asbesto dulkėmis užteršta apranga, kuri yra sukurta skalbti,
turi būti atitinkamai supakuota ir pažymėta.

Tikrinimo priemonės baigus darbus
• Baigus asbesto šalinimo darbus reikia atlikti patalpų būklės
vertinimą, siekiant užtikrinti, kad jos visiškai švarios ir tinkamai
parengtos grąžinti savininkui / nuomininkui.
• Svarbu, kad taip pat būtų atliktas įrangos arba įrenginių, arba
patalpų vietų, kuriose vyko darbas su asbestu, bei aplinkinių
sričių patikrinimas.

Apžiūra
• Tuomet reikia atlikti kruopščią apžiūrą, siekiant įsitikinti, ar visi
matomi asbesto pėdsakai ir dulkės bei nuolaužos buvo
pašalintos iš atitvarų (įskaitant oro kameras) arba darbo
srities.
• Norint patikrinti, ar buvo pašalintas visas numatytas asbestas,
svarbu patikrinti darbų planą.

• Konkrečiau, šią apžiūrą sudaro trys toliau nurodyti
patikrinimai:
1) ATM pašalinimo nuo pagrindinių paviršių ir gretimų sričių
užbaigtumas
2) Patikrinimas, ar atitvaruose ir oro kamerose arba
neaptvertose darbo srityse nėra likusių matomų asbesto
nuolaužų
3) Visų paviršių, įskaitant aukštai esančius paviršius,
patikrinimas, ar nėra nusėdusių smulkių dulkių
• Riekia patikrinti paviršius sunkiai pasiekiamose srityse, pvz.,
ant aukštai esančių lentynų, lubų ertmėse, durų ir langų
sąramose ir t. t.

Oro užterštumo išsisklaidymo
tikrinimas
• Užbaigus darbus reikia atlikti oro tikrinimą, siekiant įsitikinti,
kad ore likusių skaidulų koncentracija būtų kuo mažesnė, kaip
tai praktiškai įmanoma.
• Oro tikrinimas atitvaruose turi būti atliekamas atitvarui esant
nepaliestam ir sausam, tačiau išjungus neigiamo slėgio
įrenginį ir uždengus bei sandarinus priešfiltrį.
• Stebėjimo metu turi būti atliekami veiksmai, kurių metu nuo
paviršių pakiltų dulkės – juos reikia atlikti bent jau tokiu pačiu
lygiu, kaip įprastai dirbant srityje, ir taip, kaip šie veiksmai
būtų atliekami ateityje.

• Reikia užregistruoti dulkių sukėlimo metodo rūšį ir metodo
atlikimo trukmę.
• Bet kuris dulkių sukėlimą atliekantis asmuo privalo dėvėti
atitinkamas AAP.
• Darbo srityse, kuriose nėra atitvarų, vietoje dulkių sukėlimo
metodo labiau tinka naudoti „užtikrinimo“ arba „foninį“ oro
tikrinimo metodą.
• Aplinkos arba „foninis“ tikrinimas yra paprastas, tačiau
efektyvus procesas, kuriuo patvirtintoms suinteresuotosioms
šalims suteikiami tuometiniai patalpų būklės parodymai.

• Daugeliu atvejų darbo sritį praktiškai įmanoma išvalyti
pakankamai kruopščiai, kad ore pasklidusių skaidulų
koncentracija atitvare / darbo srityje baigus galutinį
valymą būtų mažesnė nei 0,01 f/cm3.
• Jei nustatyta vertė yra 0,01 f/cm3 arba aukštesnė,
prireiks atlikti tyrimą siekiant išsiaiškinti to priežastį.
• Jei nustatoma, kad atitvaras arba darbo sritis nebuvo
tinkamai išvalyti, juos reikia išvalyti, apžiūrėti ir patikrinti
iš naujo.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas, gabenimas
ir galutinis pašalinimas
ASBESTO TURINČIOS ATLIEKOS (ATA) – kas tai?
 Bet koks asbesto produktas arba medžiaga parengta išmetimui
vadinama asbesto atliekomis.
 Asbesto atliekos būna šios:
•
•

Asbesto statybinių medžiagų liekanos arba iš pastatų / įrengimų pašalintas
asbesto turintis statybinis laužas;
Bet kokios darbo su ATM metu naudotos užterštos medžiagos: įrankiai / AAP,
kurių neįmanoma nukenksminti, panaudotos vienkartinės AAP, kvėpavimo
įrangos filtrai, statiniai naudojami atitverti asbesto pašalinimo sritį, vienkartinės
arba nebereikalingos valymui ir nukenksminimui naudojamos priemonės,
pavyzdžiui, apranga, šluostės, rankšluosčiai ir t. t.

• ASBESTO ATLIEKOS PAGAL EUROPOS TEISĖS AKTUS YRA LAIKOMOS
PAVOJINGOMIS ATLIEKOMIS IR JAS REIKIA TVARKYTI ATITINKAMAI!

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas darbo
ATA išmetimas
darbo vietoje

Pakavimas ženklinimas

vietoje

Laikinas
laikymas

Parengimas gabenti
galutiniam
pašalinimui

Tinkamas patalpinimas (įpakavimas į maišus arba įvyniojimas) siekiant
išvengti taršos plitimo, žymėjimas ir laikymas saugioje dėžėje arba
konteineryje darbo vietoje.

Asbesto turinčių atliekų gabenimas
Gabenimas

ir galutinis pašalinimas

Galutinis pašalinimas (įgaliota infrastruktūra)

Įgaliotas asbesto atliekų šalinimo rangovas gabena atliekas į
patvirtintą (arba licencijuotą) vietą.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

Išmetimas darbo vietoje
 ATA turi būti surinktos ir išmestos į atitinkamus uždarus konteinerius
(maišus, cilindrus / šiukšliadėžes) arba supakuotos į dulkėms nepralaidžius
įpakavimus, atsižvelgiant į profesinės Sveikatos ir saugos priemones.
 Naudojant konteinerius jie turi būti pildomi pačioje darbo srityje.
 Atliekant ATA šalinimo darbus darbuotojai privalo naudoti atitinkamas
asmenines apsaugos priemones.
 Norint sumažinti asbesto dulkių sklaidą išmetimo ir pakavimo metu reikia
atlikti atliekų kontroliuojamą drėkinimą (arba, prireikus, užpurkšti žemo
slėgio sandarinimo produkto miltelių).

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

Išmetimas darbo vietoje
KO NEDARYTI:
 Nemaišyti ATA su kitų rūšių atliekomis;
 Atliekų nelaikyti atviruose arba nesandarintuose konteineriuose / maišuose;
 Taip pat draudžiama mesti atliekas ant žemės neturint atitinkamo leidimo ir
deginti siekiant sumažinti jų apimtį.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

ATA pakavimas
Siekiant apsaugoti darbuotojus ir aplinką, ATA reikia parengti gabenimui
supakuojant ir išmesti tokiu būdu, kad nepasklistų asbesto skaidulos.
Taigi, ATA turi būti laikomos atitinkamuose sandarintuose įpakavimuose
pažymėtuose suderintu ženklinimu, nurodančiu, kad juose yra asbesto.
Yra keletas ATA pakavimo būdų:
 Pakavimas dvigubuose maišuose naudojant atitinkamas, JT patvirtintas
pakavimo medžiagas;
 Pakavimas naudojant užrakinamus cilindrus arba šiukšliadėžes paruoštas ATA
kaupimui;
 Didelės apimties / tūrio atliekų atveju:
 Dvigubas įvyniojimas į dulkėms nepralaidžias pakavimo medžiagas
(t. y. stiprų polietileną) ir sukrovimas ant platformų;
 ATA kaupimui paruoštų užrakinamų atliekų konteinerių naudojimas.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

ATA pakavimas – bendra darbo praktika








Prieš pradėdami darbus įsitikinkite, ar turite pakankamai tinkamų maišų /
konteinerių ir / arba polietileninio pluošto bei paketų sandarinimo priemonių
ATA reikia sudėti į maišus / supakuoti šalinimo metu arba nedelsiant po
pašalinimo; kol atliekų konteineris sandarinamas medžiagos turi išlikti
sudrėkintos.
Atliekų medžiagas su aštriais išsikišimais arba kampais geriau sudėti į kietus
hermetiškus konteinerius, o ne maišus.
Kai įmanoma, didelės surišto asbesto atliekų dalys turėtų būti išmetamos
nesmulkintos; prieš išmetant jas reikia suvynioti į plastikinį pluoštą arba sudėti į
uždengtą konteinerį / krovininį vagoną.
Siekiant išvengti asbesto emisijų pakuojant atliekas, jei būtina, reikia atlikti
kontroliuojamą drėkinimą.
Kiekvieną paketą reikia išvalyti naudojant HEPA dulkių siurblį ir / arba drėgnas
šluostes
Tvarkydami ATA darbuotojai privalo dėvėti atitinkamas AAP.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

ATA pakavimas DVIGUBUOSE MAIŠUOSE
 ATA turi būti įpakuotos į atitinkamus dvigubus, JT patvirtintus maišus
(neplyštančius plastikinius maišus). Siekiant užtikrinti patvarumą
atliekas gabenant keliais, buvo atlikti „JT patvirtintų“ maišų bandymai.
•

1. ATA reikia atsargiai sudėti į vidinį atliekoms skirtą maišą, pažymėtą atitinkamu
asbesto įspėjamuoju ženklu, ir sandarinti stipria lipnia juosta. Šį maišą reikia
nuvalyti tokiu būdu pašalinant prilipusias dulkes.

•

2. Vidinį maišą reikia įdėti į antrą maišą, kurį taip pat reikia sandarinti ir nuvalyti
atliekant tokius pačius veiksmus. Šį išorinį maišą taip pat gali atstoti FIBC maišas
(jį taip pat reikia užsukti, surišti ir užklijuoti lipnia juosta), jei to reikalauja ATA
tūris / apimtis.

•

3. Pašalinus į dvigubus maišus supakuotas ATA iš darbo vietos, jos gali būti
laikinai sudėtos į tvirtą atliekų cilindrą, šiukšliadėžę ar konteinerį arba išvežtos iš
darbo vietos įgaliotos transportavimo bendrovės.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

ATA pakavimas DVIGUBUOSE MAIŠUOSE
 Galima naudoti tik nenaudotus maišus.

 Siekiant sumažinti riziką maišus pažeisti, prieš į
juos sudedant kietas ir aštrias asbesto atliekas,
jas reikia sandarinti arba saugiai uždengti.
 ATA maišų neperpildykite: siekiant dar labiau
sumažinti riziką maišus suplėšyti arba įdrėksti
bei palengvinti jų suėmimą, maišus reikia
pripildyti ne daugiau kaip iki pusės, o atliekų
maiše likusį orą atsargiai išleisti tokiu būdu, kad
nepasklistų dulkės.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

ATA pakavimas į CILINDRUS arba ŠIUKŠLIADĖŽES
 Visi ATA laikymui ir išmetimui naudojami cilindrai arba šiukšliadėžės turi
būti geros būklės, su dangčiais, kuriuos būtų galima užrakinti fiksavimo
žiedais, ir be pavojingų nuosėdų.
 Cilindrus arba šiukšliadėžes reikia padengti plastiko pluoštu (mažiausiai
200 µm storio) ir pažymėti tokiu būdu, kad būtų aišku, kas juose yra.
 Jų kraštus reikia sandarinti, išorinį paviršių nuvalyti naudojant drėgnas
šluostes / HEPA dulkių siurblį ir patikrinti prieš išgabenant iš darbo su
asbestu srities.
 Kur įmanoma, cilindrus / šiukšliadėžes reikia laikyti darbo su asbestu
srityje prieš pradedant darbus. Jei tai neįmanoma – kuo arčiau darbo
srities.
 Pripildytų cilindrų ir šiukšliadėžių negalima judinti rankiniu būdu. Tam
reikia naudoti vežimėlius arba cilindrų keltuvus.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas darbo vietoje
ATA pakavimas – ĮVYNIOJIMAS (didelės apimties / tūrio ATA)
Nesmulkinti didelės apimties surišto asbesto objektai turi būti gausiai
suvynioti į tvirtą dvigubo sluoksnio polietileną (sunkiųjų krovinių polietileną)
ir tvirtai sandarinti geros kokybės lipnia juosta bei pritvirtinti prie
standartinių sunkiųjų krovinių platformų.

Visus paketus reikia pažymėti asbesto ženklinimu bent iš dviejų pusių.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas darbo vietoje
ATA pakavimas – UŽRAKINAMI ATLIEKŲ KONTEINERIAI (didelės apimties /
tūrio ATA)

 Jei ATA yra didelės apimties ar tūrio, taip pat galima naudoti atliekų
konteinerį, krovininį vagoną arba panašų konteinerį. Jie turi būti geros
būklės.
 Prieš sudedant ATA į konteinerį, jas reikia padengti dvigubu sunkiųjų
krovinių plastikinės lakštinės dangos sluoksniu arba supakuoti į dvigubus
maišus.
 Tačiau netrapaus asbesto atliekas, suvyniotas į dvigubą sunkiųjų krovinių
plastikinės lakštinės dangos sluoksnį (mažiausiai 200 µm storio), galima
sudėti tiesiai į konteinerį arba krovininį vagoną, su ta sąlyga, jei jos yra
drėkinamos siekiant sumažinti ore sklindančių asbesto skaidulų susidarymą.
Konteinerį pripildžius jo turinį reikia visiškai sandarinti
plastikine lakštine danga.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas darbo vietoje
ATA ženklinimas
Bet kokias supakuotas ATA reikia paženklinti, siekiant identifikuoti paketo
turinį, pavojingumą ir imtis būtinų atsargumo priemonių judinant atliekų
medžiagas.
Etiketė su raide „a“ – sudėtyje yra asbesto
Visų rūšių ATA pakavimui naudojamus objektus (maišus, cilindrus
/ šiukšliadėžes, suvyniotus paketus, atliekų konteinerius)
PRIVALOMA identifikuoti ir paženklinti atitinkamais įspėjamaisiais
ženklais, kuriuose aiškiai nurodyta, kad jų turinį sudaro asbestas ir
reikia vengti jo dulkių susidarymo bei įkvėpimo.

Pavojingų atliekų identifikavimas
ATA privaloma atitinkamai identifikuoti ir paženklinti remiantis taikomais
Pavojingų atliekų įstatymais (nacionaliniais, regioniniais arba vietiniais)

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas darbo vietoje
ATA laikymas darbo vietoje
 Supakuotos į maišus, konteinerius arba suvyniotos ATA atliekos turi būti
perkeltos į saugią vietą laikymui. Atliekos turi būti laikinai laikomos
atitinkamai užrakintame atitvare, konteineryje arba, kai tai praktiškai
neįmanoma, tinkamame užrakintame krovininiame vagone.
 Privaloma užtikrinti saugų maišuose supakuotų atliekų perkėlimą tam
skirtu maršrutu iš atitvaro į saugią vietą laikymui.
 Laikiną laikymo vietą reikia parinkti atsargiai, įsitikinant, kad ji nebūtų
paveikta vandalizmo arba įrengta šalia srities, kuri laikoma pažeidžiama,
pvz., šalia mokyklos žaidimų aikštelės.
Asbesto atliekų jokiu būdu negalima laikyti atitvaruose, oro kamerose
arba higienai skirtose patalpose
 Kaip pavojingos atliekos ATA turi būti laikomos laikantis Aplinkosaugos ir
Sveikatos ir saugos įstatymų nuostatų.

Asbesto turinčių atliekų tvarkymas

darbo vietoje

ATA parengimas gabenimui
Įgaliotoms bendrovėms (pagal galiojančius Atliekų įstatymus) reikia
pateikti informaciją apie tinkamą atliekų gabenimą ir galutinį apdorojimą bei
pašalinimą.
 Kai kurioms ATA taip pat taikomi pavojingų krovinių gabenimo įstatymai.
Todėl, siekiant laikytis galiojančių Pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR)
įstatymų, kraunant ir / arba gabenant ATA svarbu pasitarti su kompetentingu
asmeniu, pvz., pavojingų krovinių gabenimo saugumo patarėju.

Asbesto turinčių atliekų gabenimas

ir galutinis pašalinimas

Visas atliekas reikia kuo greičiau surinkti ir pašalinti iš darbo vietos, o
registruota atliekų transportavimo bendrovė turi nugabenti jas į
licencijuotą arba leidimą turinčią atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir jas
tinkamai perduoti.
ATA gabenimas
 Bet kokios (-ie) asbesto atliekų gabenimui naudojamos vežėjų bendrovės arba
rangovai privalo būti įgalioti (-os) pagal Atliekų tvarkymo įstatus (nacionalinius /
regioninius).
 ATA gabenimui naudojamose transporto priemonėse turi būti įrengta sandari
pertvara, skirta atskirti keleivius nuo atliekų.
 Visi kroviniai turi būti saugūs vežti. Privaloma užtikrinti, kad gabenimo ir
iškrovimo metu nepasklis asbesto skaidulos.
 Taip pat reikia atskirti įrankius ir kitus įrenginius, užtikrinant, kad gabenimo
metu jie nepraplėštų maišų.
 Reikia išsaugoti gabenimo apskaitą ir dokumentaciją: atliekų kelionės iš
statybvietės į sąvartyną atsekamumo įrodymus (pvz. važtaraščius).

Asbesto turinčių atliekų gabenimas

ir galutinis pašalinimas

ATA gabenimas
 Pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR) įstatai taip pat taikomi ATA
gabenimui:
• Tvirtai surištas asbesto cementas ir produktai su asbesto sutvirtinimu
lengvai nepaskleidžia pavojingų arba įkvepiamų skaidulų. ADR netaikomi.
• ADR taikomi visoms kitoms asbesto atliekoms

 Taigi, jei ADR įstatai galioja, gabenimo metu
reikia atsižvelgti į specialius reikalavimus.
Be to, pagal ADR įstatus, transporto priemones
privaloma pažymėti pavojingumo švieslentėmis.

Transporto priemonės švieslentė

Asbesto turinčių atliekų gabenimas

ir galutinis pašalinimas

Galutinis pašalinimas
 ATA galima pašalinti tiktai tose atliekų pašalinimo vietose, kurios yra
įgaliotos priimti asbestą (pagal nacionalinius įstatus), pvz., tinkamai
licencijuotuose sąvartynuose, kur atliekas galima išmesti specialiai
pažymėtose zonose.
 ATA pašalinimas turi būti atliekamas griežtai kontroliuojant ir pasirūpinus
jo atsekamumu pasitelkus tinkamas organizacines priemones.
 ATA turi būti laikomos atskirai nuo kitų atliekų (t. y. asbesto atliekų ir kitos
rūšies atliekų negalima išmesti toje pačiame sąvartyno srityje).

Galutinio ATA apdorojimo ateities tendencijos
 2013 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl su asbestu susijusių
grėsmių profesinei sveikatai ir perspektyvų panaikinti visą egzistuojantį asbestą
(2012/2065 (INI) konstatuojama:
-

Asbesto atliekų pristatymas į sąvartynus nebebus laikomas saugiausiu asbesto skaidulų
plitimo aplinkoje (ypač ore ir gruntiniame vandenyje) panaikinimo būdu, todėl bus kur kas
geriau rinktis asbesto inertizavimo procesus.

-

Asbesto atliekų sąvartynai tėra laikinas problemos sprendimas, kadangi asbesto skaidulos
laiko eigoje praktiškai nesuyra.

-

Komisija turėtų paremti asbesto turinčių atliekų apdorojimo ir inertizavimo centrų įkūrimą
visoje ES, palaipsniui nutraukiant tokių atliekų gabenimą į sąvartynus.

-

Taip pat reikia imtis tokių priemonių, kuriomis būtų skatinami ir paremiami su ekologiškai
suderinamomis alternatyvomis susiję tyrimai ir technologijų naudojimas bei sustiprinamos
tokios procedūros, kaip asbesto turinčių atliekų inertizavimas siekiant dezaktyvuoti asbesto
skaidulas ir paversti jas medžiagomis, kurios nekelia rizikos visuomenės sveikatai.

Galutinio ATA apdorojimo ateities tendencijos
 Pastaruoju metu daugelyje šalių vykdomi tyrimai, kuriais siekiama
nustatyti efektyvius asbesto atliekų apdorojimo būdus inertizavimui
naudojant įvairią metodiką bei išgauti naujas nepavojingas medžiagas,
kurias būtų galima naudoti, pavyzdžiui, statybų pramonėje.
 Pavyzdžiui, asbestą galima inertizuoti terminiu apdorojimu. Sustiklėjimo
metodiką galima naudoti asbesto atliekų perdirbimui į statybinę
medžiagą (užpildą arba statybinius blokus).
 Todėl ateities tendencijomis reikia laikyti ne atliekų pašalinimą
sąvartynuose, o inertizavimo ir perdirbimo galimybes.

Klausimai
1. Aspiracinės įrangos filtrai klasifikuojami kaip asbesto atliekos.
Tiesa
Netiesa
2. ATA galima maišyti su kitomis atliekomis, jei jos išmetamos naudojant įgaliotą rangovą?
Tiesa
Netiesa
3. ATA reikia sudėti į maišus / supakuoti...?
Per 1-2 valandas nuo pašalinimo
Nedelsiant po išmetimo
Per savaitę nuo pašalinimo
Per valandą po išmetimo
4. ATA laikymui ir išmetimui naudojamus cilindrus / šiukšliadėžes reikia padengti plastikiniu pluoštu, kurio storis...?
200 µm
20 µm
1000
100 µm
5. Inertizavimo ir perdirbimo galimybės laikomos ateities tendencijomis asbesto šalinimui.
Tiesa
Netiesa

Užduotis
Nukenksminimo kameros užduotis
Sudėliokite šiuos veiksmus (veiksmą nuvilkdami ir paleisdami) teisinga eilės tvarka:
Nusiplauti batus
Nusivilkti specdrabužius
Nuvalyti išorinį respiratoriaus paviršių
Nuskalauti kūną ir nusiprausti po dušu
Nusiimti apsauginę kvėpavimo įrangą
Neteisingai! Bandykite dar kartą
Teisingai!
Nepamirškite – darbinių drabužių negalima neštis namo!

