Lekcja – Zagrożenia wynikające z azbestu
CO – Moduł Szkolenia z Zakresu Świadomości Azbestowej
dla pracowników, którzy mogą przypadkowo mied kontakt z
azbestem w trakcie prac renowacyjnych, rozbiórkowych,
konserwacyjnych czy zadao z zakresu utylizacji odpadów.
KTO – Suva Accident Insurance, Szwajcaria
Tło – Z uwagi na dużą ilośd materiałów zawierających
azbest wciąż obecnych w budynkach, pracownicy często
przypadkowo wchodzą w kontakt z azbestem np. podczas
prac konserwacyjnych, renowacyjnych, rozbiórkowych czy
utylizacji odpadów. Ponieważ azbest nie jest już
produkowany, wielu pracowników, zwłaszcza tych
młodych, nie jest świadoma obecności azbestu w
niektórych produktach i nie wie gdzie takie można znaleźd.
Kurs adresowany jest więc do pracowników, którzy mogą
natknąd się na azbest podczas swojej codziennej pracy.
Opis – Kurs w formie modułu dla nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych lub trenerów/szkoleniowców
pracujących w firmach jako moduł dla uczestników szkoleo i pracowników. Kurs składa się z:
-

Prezentacji w programie PowerPoint
Zestawu dodatkowych informacji dla nauczycieli/szkoleniowców
Zestawu edukacyjnego dla uczestników szkolenia/pracowników
Narzędzi do realizacji kursu np. ulotki, aktualne publikacje dotyczące tematyki azbestu
Punkty kontaktu

Ramy czasowe wykładu – od 60 do 90 minut.
Celem kursu jest przeszkolenie pracowników tak by byli w stanie:
-

Zidentyfikowad azbest
Dokonad odpowiedniej oceny ryzyka
Przeprowadzid pracę bezpiecznie - jeśli mogłaby ona skutkowad uwolnieniem włókien azbestu.

Wniosek – Obecnośd azbestu w miejscu pracy wymaga różnego stopnia umiejętności w zależności od
prawdopodobieostwa i typu zadao związanych z pracą z materiałami zawierającymi azbest. Zasoby takie jak
Lekcja – Zagrożenia wynikające z azbestu zapewniają podstawową wiedzę dotyczącą tego jak postępowad z
azbestem, ale muszą one byd uzupełnione dodatkowym szkoleniem i informacjami adekwatnymi dla
konkretnego sektora.
Źródła/Linki – Strona internetowa Suva zawiera informacje na temat kursu oraz zestawy innych czynności i
zasobów związanych z azbestem w wielu wersjach językowych tj. po angielsku, francusku, włosku i niemiecku.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva.htm
Z uwagi na fakt, iż jest to podstawowy kurs z zakresu świadomości azbestowej dla wszystkich pracowników,
którzy mogą wchodzid w kontakt z azbestem podczas swojej codziennej pracy ma on wiele braków związanych
głównie z informacjami i szkoleniem dostosowanymi do konkretnego sektora. W odpowiedzi na różnorodne
obawy/problemy różnych profesji, Suva proponuje szereg publikacji dotyczących konkretnych sektorów, które
mogą zostad pobrane lub zamówione bez żadnych opłat.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchenspezifische-publikationensuva.htm.
Suva stowrzyła równiez wirtualny „dom azbestowy”, który może byd cennym źródłem informacji dotyczących
potencjalnych obszarów w budynkach mieszkalnych, w których można znaleźd materiały zawierające azbest.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/asbest-suva.htm#/asbesthaus/house

