Azbest i włókniste substytuty (L'amiante et ses substituts fibreux)
CO – Broszura informacyjna. 60 stronnicowa broszura zawierająca szczegółowe
informacje z ilustrowanymi przykładami w celu informowania pracowników o
zagrożeniach stwarzanych przez azbest i bezpiecznych metodach pracy z
azbestem. Można ja pobrad lub zamówid bez żadnych opłat. Broszura zawiera
również informacje o materiałach substytutowych i kierunkach działania w
przypadku stwierdzenia choroby.
KTO – CNAC/NAVB (National Action Committee on Safety and Health in
Construction – Krajowy Komitet Reakcji w sprawie Bezpieczeostwa i Ochrony
Zdrowia w Budownictwie), Belgia
Tło – CNAC/NAVB jest instytutem prewencyjnym dla sektora budowlanego,
którego główną misją jest promowanie dobrobytu pracowników w ich miejscu
pracy. CNAC/NAVB jest otwarty na wkład firm i belgijskich pracowników w
zakresie prewencji wypadków w pracy i chorób wśród pracowników przemysłu
budowlanego. Działalnośd Komitetu to badania, szkolenia, konkretne kampanie
oraz publikacje takie jak np. Azbest i włókniste substytuty.
Opis – Broszura jest nieodpłatnie dostępna w dwóch wersjach językowych (po
francusku i holendersku) i jest zaprojektowana tak by informowad pracowników o zagrożeniach jakie
stwarza azbest, jego substytutach i kierunkach działania w przypadku choroby. Broszura zawiera:
-

Opis różnych typów azbestu
Przykłady tego gdzie można znaleźd azbest
Informacje dla tych, którzy natkną się na azbest
Wpływ na zdrowie i informacje o chorobach zawodowych
Prawne i praktyczne środki prewencji (np. limity narażenia, ocena ryzyka, plan pracy, sprzęt ochrony
indywidualnej)
Materiały substytutowe w tym ryzyko dla zdrowia, które się z nimi wiąże
Kierunek działao w przypadku choroby

Broszura udostępnia informacje techniczne – opisy i wytłumaczenie prawnych jak i praktycznych
aspektów dotyczących wspomnianych wyżej obszarów wraz z obrazkami i wykresami ilustrującymi
zawarte w niej informacje.
Wniosek – Broszura zawiera szczegółowe i łatwo dostępne informacje dotyczące zarówno prawnych jak
i praktycznych aspektów, w tym załączniki z zaleceniami w przypadku konkretnych czynności. Jest ona
przydatnym narzędziem odniesienia dla pracodawców i pracowników, jednakże, sama w sobie nie
zastępuje szkolenia.
Źródła/Linki – Strona internetowa CNAC/NAVB oraz dwujęzyczne publikacje – język francuski i
holenderski
http://cnac.constructiv.be/
Publikacja „Azbest i włókniste substytuty” i inne są nieodpłatnie dostępne na stronie:
http://cnac.constructiv.be/fr/infos_bien-etre/publications/chercher/detail.aspx?id=%7b07b5372c-bf0e4093-9be3-24bf297f7039%7d

