Mokomasis skyrius: asbesto keliami pavojai
KAS – Informacinio pobūdžio mokymų modulis apie
asbestą, skirtas darbininkams, kurie gali atsitiktinai
susidurti su asbestu renovavimo, griovimo,
techninės priežiūros ar atliekų utilizavimo darbų
metu.
KAS – Suva draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
Šveicarija
Bendroji informacija – Atsižvelgiant į tai, kad
pastatuose vis dar yra dideli ir dažnai paslėpti asbesto kiekiai, darbininkai dažnai netyčia susiduria su
asbestu, pavyzdžiui, renovavimo, griovimo, techninės priežiūros ar atliekų utilizavimo darbų metu.
Kadangi asbestas nebėra gaminamas, daugelis
darbininkų, ypač jaunesnieji, dažnai nežino apie
produktus, kurių sudėtyje yra asbesto, ir kur jų
galima rasti. Kursas yra skirtas darbininkams, kurie
gali susidurti su asbestu kasdienio darbo metu.
Aprašymas – Kursas buvo parengtas kaip modulis, skirtas profesinių mokyklų mokytojams ir įmonių
instruktoriams, kaip mokomasis modulis mokiniams ir darbininkams. Jį sudaro:
-

PowerPoint prezentacija
Bendrosios informacijos paketas, skirtas mokytojams/ instruktoriams
Mokomasis paketas, skirtas mokiniams/ darbininkams
Kursui skirtos priemonės, pvz., dalomoji medžiaga, su asbestu susijusios publikacijos
Susiję punktai

Paskaitos trukmė yra tarp 60 - 90 min.
Kurso tikslas yra apmokyti darbininkus, kad jie gebėtų:
-

Atpažinti asbestą
Tinkamai įvertinti riziką
Saugiai atlikti savo darbą, jei jo metu gali būti išskiriami asbesto plaušeliai.

Išvada – Dėl asbesto paplitimo reikalingi įvairių lygių įgūdžiai, atsižvelgiant į su asbestu susijusių darbų,
kurių reikalaujama iš darbuotojo, tikimybę ir tipą. Tokie ištekliai kaip „Mokomasis skyrius: asbesto
keliami pavojai“ suteikia pagrindinių žinių, kaip elgtis su asbestu, bet jas būtina papildyti tolesniais
mokymais ir su konkrečiu sektoriumi susijusia informacija.
Šaltiniai/ Nuorodos – Suva interneto svetainėje yra informacijos apie kursą ir kitų su asbestu susijusių
veiklų ir išteklių serijas anglų, prancūzų, italų ir vokiečių kalba.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva.htm
Kadangi tai yra pagrindinis informacinio pobūdžio kursas apie asbestą, skirtas visiems darbininkams,
kurie gali susidurti su asbestu kasdienio darbo metu, todėl jame trūksta informacijos ir mokymų apie
konkretų sektorių. Siekdama spęsti įvairias su skirtingomis profesijomis susijusias problemas, Suva siūlo
daugybę su konkrečiu sektoriumi susijusių publikacijų, kurias galima atsisiųsti arba užsisakyti
nemokamai.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchenspezifische-publikationensuva.htm
Suva taip pat sukūrė virtualų „asbestinį namą“, kuris gali būti naudinga priemonė, padedanti atpažinti
vietas gyvenamuosiuose namuose, kuriose gali būti asbesto turinčių produktų.

http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/asbest-suva.htm#/asbesthaus/house

