Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln: Was Sie in Recyclingbetrieben über
Asbest wissen müssen (Atpažinkite asbestą, įvertinkite ir imkitės atitinkamų veiksmų: ką
turite žinoti apie asbestą perdirbimo įmonėse)
KAS – Vadovas, skirtas darbininkams, dirbantiems perdirbimo bei atliekų surinkimo ir
šalinimo sektoriuje, kad šie gebėtų atpažinti atliekas, kurių sudėtyje yra asbesto, įvertinti
pavojus ir imtis atitinkamų veiksmų.
KAS – Suva draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, Šveicarija
Bendroji informacija – Didelius asbesto kiekius vis dar galima rasti visoje Europoje, o kai pastatus, kuriuose yra
asbesto, prireikia renovuoti arba kai produktai, kuriuose yra asbesto, pasieka savo eksploatavimo laikotarpio
pabaigą, juos nuėmus jie ir toliau kelia pavojų sveikatai, ypač darbininkams, tvarkantiems atliekas tam, kad jas
būtų galima perdirbti, taip pat surenkantiems ir utilizuojantiems atliekas. Kadangi jau gali būti sunku atpažinti
asbestą techninio aptarnavimo, renovavimo ar griovimo darbų metu, poveikio rizika gali padidėti atliekų
sektoriuje, kur produktai ir medžiagos iš skirtingų šaltinių yra maišomos ir dažnai pažeidžiamos, o dėl to
išsiskiria asbesto skaidulos. Tai ypač taikoma tiems atvejams, kai asbesto turinčios atliekos jų utilizavimo metu
nėra atpažįstamos kaip asbesto turinčios atliekos. Be to, svarbu, kad tame sektoriuje dirbantys darbininkai
pasirūpintų, kad perdirbimo metu asbestas nepatektų į naujus produktus.
Aprašymas – Pagrindinis dėmesys vadove yra skiriamas su konkrečiu sektoriumi susijusiems patarimams, tačiau
jame taip pat yra pateikiama ir pagrindinė bendra informacija, tokia kaip pavojai sveikatai ir teisiniai aspektai.
Vadovas yra išsamiai paruoštas pagal „šviesoforo“ sistemą, pagal kurią nustatomas skirtingų produktų ir veiklos
pavojaus laipsnis. Jame yra pateikta produktų grupių, kurių sudėtyje yra arba nėra asbesto, apžvalga, prieš
pateikiant detalią informaciją apie specifines atliekų kategorijas, tokias kaip:
-

Buitiniai produktai, skalbimo mašinos, viryklės ir naktiniai šildytuvai
Stogo čerpės, kanalizacijos vamzdžiai ir vazonai
Techninių įrenginių, tokių kaip šildymo katilai ir talpyklos, izoliacija
Dažai, lakas ir danga
Mediniai langų rėmai
Transporto priemonių dalys, tokios kaip stabdžiai

Detali informacija dėl atpažinimo ir instrukcijos, kokių veiksmų derėtų imtis, taip pat yra papildytos daugybe
produktų/ medžiagų iliustracijų, parodančių, kaip jos atrodo pradinėje būsenoje jų buvimo vietoje. Darbinė
veikla yra suskirstyta į tokias kategorijas, kartu su atitinkamomis apsauginėmis priemonėmis pagal „šviesoforo“
principą:
-

Apžiūra atvykus (žalia, nedidelis pavojus)
Bendro pobūdžio darbas (oranžinė, vidutinis pavojus)
Atskirų elementų, kurių sudėtyje gali būti asbesto, rūšiavimas (oranžinė, vidutinis pavojus)
Tvarkymas (oranžinė, vidutinis pavojus)
Valymas (oranžinė, vidutinis pavojus)
Išmontavimas (raudona, didelis pavojus)

Kai yra įtariama, jog produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios kelia pavojų darbininkų sveikatai, būtina
informuoti darbdavį, atsakingą už rizikos vertinimą ir atitinkamų apsauginių priemonių taikymą.
Išvada – Geras konkrečiam sektoriui pritaikyto vadovo pavyzdys.
Šaltinis/ 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

Suva siūlo visą su specifiniu sektoriumi susijusių publikacijų seriją, kurią galima nemokamai atsisiųsti arba
užsisakyti.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchenspezifische-publikationensuva.htm

