Pristatome ABClean nuotolinio mokymo kursus!
Nepaisant visoje ES galiojančio asbesto gamybos draudimo, šios medžiagos vis dar galima
aptikti visoje Europoje, ypač pastatuose ir infrastruktūros objektuose, kur asbestas kelia pavojų
žmonių sveikatai. Siekiant spręsti darbuotojams, kurie atsitiktinai susiduria su asbestu, ypač
dalyvaujantiems atnaujinimo, priežiūros ir griovimo darbuose, kylančios specifinės rizikos
problemą, buvo parengtas ir įgyvendintas Leonardo da Vinci programos lėšomis finansuojamas
projektas pavadintas “ABClean-Išvalykime ES nuo asbesto”.
Šio projekto rezultatas – informacijos apie asbestą mokymo kursai internetu skirti
atsakingiems įmonių darbuotojams, kurie atlikdami darbus gali susidurti su asbestu. Jūs
gaunate šį vadovą kaip pagalbinę priemonę, skirtą laikytis ABClean kursų mokymosi
tvarkaraščio. Siūlome Jums pasidalinti šio dokumentu turiniu su Jūsų įmonės bendradarbiais,
nes kartu mes galime pagerinti supratimą apie asbesto keliamą pavojų sveikatai, darbo saugai
ir aplinkai.
Kartu su šiuo vadovu, Jūs rasite ir laminuotą plakatą skirtą pakabinti ant Jūsų darbovietės
sienos bei USB kortelę, kurioje elektroniniu forma įrašytas visas ABClean Darbo saugos
taisyklių tekstas 6 Europos kalbomis: anglų, ispanų, italų, lenkų, lietuvių ir suomių.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie šį projektą ir mokymo kursus, kreipkitės į Jūsų
ABClean nacionalinio padalinio vietinį punktą:
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Mokymo organizavimo skyrius
Mokymų vadybininkė Diana Uborevičienė
El.paštas registracija@mokymas.eu
Mob. + 370 646 20976
Tel. +370 5 269 7369
Tikimės, kad Jums patiks AB Clean kursai!
ABClean komanda

ABClean projekto santrauka
Šis įvairius elementus apjungiantis kursų pristatymas supažindins Jus su ABClean kursų turinio
registravimo ir prieigos suteikimo pagrindiniais nurodymais.
Geriausia asbesto tvarkymo praktika
Šiame skyriuje rasite geriausius asbesto tvarkymo praktikos pavyzdžius Jūsų šalyje, taip pat
kitose Europos šalyse. Šie atskirai nagrinėjami atvejai turi įkvėpti Jus šios medžiagos
mokymuisi bei idėjų ir problemų, su kuriomis susiduriate, sprendimų paieškai

Dažniausiai užduodami klausimai

Šiame skyriuje bandoma atsakyti į kai kuriuos mūsų ekspertų nustatytus su asbesto tvarkymu
susijusius dažniausiai užduodamus klausimus, pvz.


Kokiu būdu galiu atpažinti asbesto turinčius produktus atliekant valymo, atnaujinimo,
griovimo ar išmontavimo darbus? Atsižvelgti į pastatų, kuriuose galima rasti asbesto,
statybos datą?



Kokius konkrečius darbus atliekant yra didesnė asbesto plaušelių pasklidimo tikimybė?

Kontroliniai sąrašai:
Du kontroliniai sąrašai padės Jums atlikti pirmąjį asbesto tvarkymo Jūsų darbo vietoje
įvertinimą:
-

Asbesto atliekų tvarkymo kontrolinis sąrašas: šis sąrašas leis jums patikrinti, ar
profesionalūs darbuotojai tinkamai tvarko asbesto atliekas.

-

Darbo su asbestu kontrolinis sąrašas: šis sąrašas leis jums patikrinti, ar darbo vietoje
tinkamai tvarkomas asbestas.

Informacinis lapas
Norime, kad jūs suprastumėte su asbestu susijusią riziką . Šiame lape išdėstyti kai kurie asbesto
poveikio aplinkai pagrindiniai aspektai, kuriuos reikia atsiminti dirbant su asbestu.
Užrašų knygelė
Skirkite truputį laiko įrašyti Jūsų pačių pasvarstymus bei šių kursų mokymosi pasiekimus. Tai
Jums padės sutelkti mintis ir taikyti žinias praktikoje.

