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Zestaw Bezpieczeństwo Pracy – Lista Kontrolna Odpady
Azbestowe
Ocena wymaganych/ koniecznych środków
Podczas pracy
Sprzątanie w miarę postępującej pracy w miejscu pracy
Częste usuwanie odpadów zawierających azbest z obszaru pracy
Przechowywanie odpowiednio zapakowanych i oznakowanych odpadów
azbestowych w wyznaczonym do tego celu miejscu tymczasowego
składowania
Codzienne próżniowe sprzątanie wszystkich obszarów pracy i obszaru
składowania odpadów

Pakowanie
Wszystkie odpady, w tym odzież, zużyty sprzęt jednorazowego użytku,
szmaty, ręczniki, skażony materiał oraz stary sprzęt zawierający azbest
Podwójne pakowanie w odpowiednio wytrzymałe opakowanie
Używanie zawsze nowej odpowiedniej torby (opakowania)
Nie przeładowywanie toreb
Szczelne zamykanie taśmą natychmiast po wypełnieniu
Oznaczanie naklejkami ostrzegającymi o azbeście
Wycieranie wilgotną szmatką zewnętrznej warstwy opakowania
W przypadku twardego azbestu spuszczanie odpadów z rusztowania w
szczelnie zamkniętych pojemnikach

Składowanie w miejscu pracy
Użycie pyłoszczelnych pojemników/puszek w celu tymczasowego
składowania

TAK

NIE

Całkowite pokrywanie plastikową warstwą/pokrywą pełnych pojemników
Przechowywanie dużych ilości w zamykanym kontenerze na odpady,
pojeździe lub podobnym pojemniku i zabieranie ich na składowisko
odpadów w szczelnych pojemnikach
Bezpośrednie umieszczanie odpadów w kontenerze lub pojeżdzie, pod
warunkiem, że są one pokryte podwójną warstwą z tworzywa sztucznego i
przetrzymywane w wilgotnym stanie.
Przechowywanie odpadów w zamknięciu, w bezpiecznej lokalizacji
chronionej przed aktami wandalizmu i z dala od wrażliwych obszarów takich
jak place zabaw

Transport i Ostateczna Utylizacja
Utylizowanie jako odpad niebezpieczny tylko na licencjonowanym
składowisku odpadów
Zapewnienie, że wszystkie odpady azbestowe są zawsze opakowane lub
przykryte w celu zapobiegania uwalnianiu się włókien azbestu do
środowiska
Z odpadami zwierającymi azbest musi obchodzić się tylko kompetentna
osoba i musi to robić zgodnie z regulacjami dotyczącymi transportu tego
typu towarów
Sprawdzanie czy osoba transportująca odpady zawierające azbest jest do
tego upoważniona
Wypełnianie i drukowanie dokumentu dotyczącego transportu
Przechowywanie danych i dokumentacji dotyczących transportu

Po Pracy
Znakowanie, utrzymywanie i monitorowanie wszelkich materiałów
zawierających azbest, które pozostają w obszarze pracy
Przechowywanie danych i dokumentacji tak jak wymagane przez władze
krajowe

