Zamiast checklist – karta porad


Index - Indeks



Summary - Podsumowanie



Notes - Notatki



N/A (Not applicable) – Nie dotyczy



Partner - Partner



Contact person - Kontakt



Phone number - Telefon



Email – Adres e-mail

Witamy na kursie ABClean!
Pomimo zakazu Unii Europejskiej dotyczącego produkcji azbestu nadal można się na niego
natknąd w całej Europie, zwłaszcza w budynkach i infrastrukturze, gdzie stwarza on realne
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Aby zlikwidowad/zminimalizowad szczególne zagrożenie dla
pracowników, którzy mogą przypadkowo wchodzid w kontakt z azbestem, szczególnie podczas
wykonywania prac renowacyjnych, konserwacyjnych czy prac rozbiórkowych, Leonardo Da
Vinci sfinansował projekt rozwijany i wdrażany pod nazwą „ABClean – UE wolna od azbestu”.
Realizacja projektu doprowadziła do stworzenia szkolenia online z zakresu świadomości
azbestowej dla pracowników, którzy mogą wchodzid w kontakt z azbestem podczas
wykonywania swojej pracy. Przekazujemy Paostwu ten przewodnik jako narzędzie pomocnicze
w celu śledzenia harmonogramu szkolenia w ramach kursu ABClean. Zachęcamy do podzielenia
się tym materiałem ze współpracownikami, tak byście wspólnie mogli podnieśd świadomośd
zagrożeo stwarzanych przez azbest i związanych ze zdrowiem, bezpieczeostwem i
środowiskiem.
Wraz z poniższym przewodnikiem, znajdziecie Paostwo plakat, który możecie powiesid na
ścianach swojego miejsca pracy, jak również kartę USB z całą zawartością zestawu ABClean
Pracuj Bezpieczniej w elektronicznej wersji, w 6 europejskich wersjach językowych: angielskiej,
hiszpaoskiej, włoskiej, polskiej, litwioskiej i fioskiej.
Nie wahajcie się Paostwo kontaktowad się z waszym krajowym punktem ABClean by uzyskad
jakiekolwiek dalsze informacje dotyczące projektu i kursu szkoleniowego:
+ nazwy partnerów
Mamy nadzieję, że kurs ABClean będzie się Paostwu pobobał i że okaże się pomocny!
Zespół ABClean

Podsumowanie projektu ABClean
Ta syntetyczna prezentacja kursu zawiera kluczowe instrukcje umożliwiające rejestrację i
dostęp do treści szkolenia ABClean.
Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania azbestem
W tej części, znajdziecie Paostwo przykłady najlepszych praktyk z waszego kraju jak również z
innych paostw europejskich i odnoszących się do kwestii zarządzania azbestem. Te studia
przypadków powinny Paostwa zainspirowad podczas pracy z tym materiałem oferując pomysły
i rozwiązania problemów z którymi możecie się spotkad.

Często zadawane pytania

W tej części próbujemy odpowiedzied na niektóre z najczęściej zadawanych pytao odnoszących
się do zarządzania azbestem zidentyfikowanym przez naszych ekspertów, np. takie jak:




Po czym mogę rozpoznad produkty zawierające azbest podczas zadao z zakresu
sprzątania, renowacji, rozbiórki czy wyburzeo? Biorąc pod uwagę datę budowy, w
których budynkach mogę znaleźd azbest?
Które konkretne działania mogą sprzyjad uwalnianiu włókien azbestu?

Checklist’y:
Dwie checklist’y pomogą Paostwu dokonad wstępnej oceny zarządzania azbestem w Paostwa
miejscu pracy:

-

-

Checklist’a dotycząca odpadów azbestowych: lista ta umożliwi Paostwu sprawdzenie
czy prawidłowo odbywa się zarządzanie odpadami azbestowymi przez
profesjonalistów.
Checklist’a dotycząca pracy z azbestem: lista ta umożliwi Paostwu weryfikację czy w
Paostwa miejscu pracy z azbestem obchodzi się w odpowiedni sposób.

Karta porad:
Chcemy by byli Paostwo świadomi ryzyka związanego z azbestem. Karty porad składają się z
niektórych z głównych aspektów, o których należy pamiętad podczas pracy z azbestem w
odniesieniu do wpływu azbestu na środowisko.

Notatnik
Poświędcie Paostwo trochę czasu na spisanie swoich własnych refleksji i wniosków
wyciągniętych z kursu. Pomoże to wam zorganizowad Wasze przemyślenia i wdrożyd uzyskaną
wiedzę w życie.

