„ABClean“ dažnai užduodami klausimai (DUK)
Kaip atpažinti asbesto turinčius produktus valymo, atnaujinimo, griovimo
arba ardymo darbų metu? Kuriuose pastatuose randama asbesto atsižvelgiant į jų
pastatymo datą?
1.

Visose verslo patalpose turi būti laikomas asbesto lokacijų registras – atsižvelkite į jį prieš
pradėdami darbus.
Ypatingo atsargumo reikia laikytis dirbant pastatuose pastatytuose nuo 1950-ųjų metų antros
pusės iki 1980-ųjų metų.
Asbesto mažai tikėtina rasti pastatuose pastatytuose po 2000-ųjų metų.
Gyvenamosios, pramoninės ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto patalpose asbesto
gali pasitaikyti šiose srityse:
viduje:
purškiama asbesto danga ant lubų, sienų, sijų ir kolonų
asbesto cemento vandens rezervuarai
boilerių ir vamzdyno apkalimai ir izoliacijos plokštės
lyno sandarikliai, tarpikliai, popierius ant boilerių ir t. t.
izoliacinės lubų plokštės, pertvaros, priešgaisrinės durys
tekstūrinė dekoratyvinė danga ant lubų
grindų vinilo plytelės
išorėje:
cemento stogai, stoglatakiai, stogvamzdžiai, sofitai, stogo čerpės
dūmtraukių ir kaminų vamzdžiai
asbesto gali būti surenkamų namų, sandėlių ir pramoninių pastatų sienose ir
stoguose
linoleumo grindys
grindų vinilo plytelės

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto patalpose asbesto taip pat gali pasitaikyti šiose
srityse:
viduje:
vonios plokštės, tualeto sėdynės ir vandens bakai
saugiklių dėžės aptaisai
ugniai atsparios durys
ventiliacijos spintelės izoliacija
židiniai ir krosnys
langų plokštės / dekoratyvinės langų plokštės
ugniai atsparūs lubų apmušimai ir garažų sienos
elektros instaliacijos izoliacija
linoleumo grindys
grindų vinilo plytelės

išorėje:

kartoninės stogų dengiamosios medžiagos
asbesto cemento stogai
stogo čerpės

-

Asbesto cemento plokštės neatlaiko svorio – nelipkite ant jų

-

Asbesto mažai tikėtina rasti pastatuose pastatytuose po 2000-ųjų metų.

Kokiais veiksmais labiau tikėtina paskleisti asbesto skaidulas atliekant
valymo, atnaujinimo, griovimo arba ardymo darbus?
1.

Šlifuojant, trupinant ir pjaunant sukeliama daug dulkių, todėl prieš pradedant darbus
medžiagas reikia sudrėkinti; jei manote, kad produktuose gali būti asbesto, naudokite tinkamą
apsauginę aprangą ir AAP.
Ar pavojinga asbesto turinčius produktus pjauti, laužyti arba kitaip juos
trikdyti?
2.

Pjaunant, laužant arba kitaip trikdant asbesto turinčius produktus ore pasklinda didelis kiekis
asbesto skaidulų ir aplinka tampa ypač pavojinga. Tokių veiksmų reikėtų vengti, o panašius
darbus, laikantis atitinkamų atsargumo priemonių, gali atlikti tik profesionalios asbesto
šalinimo bendrovės.
Pjaunant, laužant arba kitaip trikdant asbesto turinčius produktus ore pasklinda didelis kiekis
dulkių, todėl prieš dirbant medžiagas reikia apipurkšti sandarinimo medžiaga, sudrėkinti ir /
arba atlaisvinti ištraukiant varžtus; dėvėkite tinkamą apsauginę aprangą ir AAP.
Įrankiuose turi būti įtaisytos dulkių kaupimo sistemos. Visada dėvėkite atitinkamą apsauginę
aprangą ir asmenines apsaugos priemones. Baigę darbus tinkamai išvalykite ir
nukenksminkite darbovietę, sudėkite asbesto turinčias atliekas į sandarius konteinerius ir
perduokite juos pavojingas atliekas priimantiems patvirtintiems atliekų šalinimo sąvartynams.
Darbas turi būti suplanuotas taip, kad bet kokias asbesto turinčias medžiagas būtų galima
pašalinti jas kuo mažiau pažeidžiant, o geriausia – pašalinti vientisas.
Kokį pavojų asbesto poveikis kelia mano sveikatai ir kitiems, įskaitant mano
šeimą? Ar jį pavojinga liesti, laikyti rankose arba įkvėpti? Ar pavojinga valgyti, gerti
arba rūkyti esant šalia asbesto?
3.

Įkvėpus ir prarijus asbesto dulkių ir skaidulų tai gali sukelti su asbesto poveikiu susijusią ligą.
Pagrindinė priežastis, kodėl suserga su asbestu nedirbantys asmenys – asbesto dulkių /
skaidulų parsinešimas namo. Pageidautina dėvėti vienkartinius drabužius, o specdrabužių
skalbimą turi atlikti valymo specialistai, naudojantys atitinkamas nuotekų filtravimo sistemas.
Niekada nesineškite drabužių namo ir niekada nenaudokite namų skalbimo mašinos.
Darbuotojai, kuriems buvo diagnozuotos su asbesto poveikiu susijusios ligos, turėtų stengtis
nerūkyti – patikimi tyrimai rodo, kad rizika susirgti mirtinu mezoteliomos vėžiu asbesto
poveikį patiriantiems asmenims, sergantiems su asbestu susijusia liga ir rūkantiems yra
dvigubai didesnė.
Kaip turėčiau reaguoti, ką turėčiau informuoti, jei įtariu radęs asbesto? Kas
asbestą gali pašalinti?
4.

Nedelsdami sustabdykite darbus, patarkite darbų vadovams kreiptis profesionalios pagalbos ir
suorganizuokite įtartinos medžiagos analizę. Asbesto šalinimą arba sandarinimą visada turi
atlikti privalomą parengimą ir saugią įrangą turinčios specializuotos bendrovės.

Ar yra saugus būdas atskirti asbesto turinčius produktus nuo saugių
produktų?
5.

Produktai ir medžiagos, kurių sudėtyje, atlikus tyrimus, paaiškėjo esant asbesto, turi būti
pažymėti įspėjamosiomis etiketėmis ir ženklais. Asbestą atpažinti apžiūros būdu gali būti
labai sudėtinga.
Asbestas dažnai maišomas su kitomis medžiagomis, todėl jį aptikti yra sunku. Pavyzdžiui,
asbesto cemento produktų sudėtyje gali būti 5 % – 20 % asbesto sumaišyto su cementu.
Net patyrusiems darbuotojas atpažinti asbestą apžiūros būdu yra sudėtinga.
6.

Kokius darbus atlikti saugu po asbesto identifikavimo? Kokiais atvejais
turėčiau pasitelkti išorinės specializuotos asbesto tvarkymo ir šalinimo bendrovės
teikiamas paslaugas?
Nesurišto izoliacijos užpildo, stogų čerpių, purškiamų dangų, vamzdžių apkalimų ir t. t.
šalinimą ir nuolaužų arba medžiagų po gaisro, potvynio arba vandens nuotekų tvarkymą
visuomet turi atlikti licencijuoti specialistai-rangovai.
Saugiai dirbti šalia asbesto galima tuomet, jei darbo proceso metu asbesto turintys produktai
yra sandarinami, nesmulkinami (išlieka vientisi) ir netrikdomi.
Kokią apsauginę įrangą būtina naudoti dirbant su asbestu? Kas atsakingas
už jos tiekimą?
7.

Naudokite atitinkamą vienkartinę įrangą. Specdrabužiai, priglundančios veido kaukės ir
kvėpavimo įranga turi būti „nepralaidi asbesto skaiduloms ir dulkėms“.
Visa darbine apsaugine apranga ir įranga turi aprūpinti darbdaviai.
Kokie mano, kaip darbuotojo, įsipareigojimai? Darbų vadovo? Darbdavio?
Kokia mano, kaip informavimo apie asbesto poveikį specialisto, funkcija?
8.

Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojams dirbant nekiltų pavojus ir yra atsakingas už
asbesto keliamo pavojaus sumažinimą bei saugaus darbo plano sudarymą.
Informavimo apie asbesto poveikį specialistai turi dalyvauti darbo proceso pradžioje ir
užtikrinti, kad prieš pradedant darbus darbuotojams būtų suteikti su asbestu susijusio
informuotumo ir saugos apmokymai, kad būtų įgyvendintas saugaus darbo planas ir
užtikrintas statybvietėje dirbančių darbuotojų saugumas. Informavimo apie asbesto poveikį
specialistas neatstoja egzistuojančių struktūrų, pvz., DSS atstovų, ir turi dirbti remdamasis
įsteigtų institucijų, tokių kaip DSS atstovų, darbo tarybų ir kitų darbuotojų atstovų ar vietos
profsąjungų atstovų praktikuojama tvarka.
Darbuotojai privalo pranešti apie atrastus pavojus arba pastebėtą riziką.
Jei darbas kelia rimtą pavojų dirbančiojo arba kitų darbuotojų gyvybei arba sveikatai,
darbuotojas turi teisę tokio darbo atsisakyti.

9.

Kaip tvarkyti asbesto turinčias atliekas?

Valymą atlikti bus lengviau, jei darbo sritis uždengsite plastikine plėvele. Tvarkykitės
dirbdami – nekaupkite atliekų darbo vietoje. Nuo įrankių ir paviršių drėgna šluoste nuvalykite
dulkes ir skaidulas.
Visas atliekas, įskaitant darbinę aprangą, sudėkite į dvigubus maišus, apklijuokite lipnia juosta
ir pažymėkite. Išmeskite kaip pavojingas atliekas licencijuotame atliekų sąvartyne.
Didelės apimties atliekas geriau laikyti ir gabenti į atliekų sąvartynus sandariuose
konteineriuose.
Kurios valdžios institucijos yra atsakingos už darbuotojų apsaugą nuo
asbesto? Į ką reikėtų kreiptis norint gauti informacijos apie atitinkamus įstatymus,
teises ir įsipareigojimus?
10.

Priklausomai nuo šalies vietinės, regioninės arba nacionalinės darbo inspekcijos arba
darbuotojų sveikatos ir saugos institucijų, aktualios informacijos gali suteikti Jūsų
profsąjunga.
Pavyzdžiui, Suomijoje darbdavys privalo užtikrinti, kad darbo metu darbuotojams nekiltų
pavojus ir yra atsakingas už asbesto keliamos rizikos sumažinimą.
Per pranešimus perduodantį darbuotoją ir DSS atstovą darbdavys turi pranešti, kokių
priemonių buvo imtasi arba bus imtasi susiklosčius tokioms aplinkybėms, kaip, pavyzdžiui,
pastate aptikus asbesto.
Jei savo darbo vietoje rasite asbesto – sustabdykite darbus. Pavyzdžiui, Suomijoje, jei darbas
kelia rimtą pavojų dirbančiojo arba kitų darbuotojų gyvybei arba sveikatai, darbuotojas turi
teisę tokio darbo atsisakyti. Tiek Darbuotojų sveikatos ir saugos aktu (DSS aktas), tiek
Įdarbinimo sutarčių aktu darbuotojų reikalaujama pranešti apie bet kokias pastebėtas
pavojingas arba rizikingas darbo sąlygas. DSS aktu darbuotojams taip pat priskiriama pareiga,
kai tai įmanoma, tokius pastebėtus akivaizdų pavojų keliančius gedimus ir defektus nedelsiant
pataisyti.
Visų pirma reikia susisiekti su vietos Statybininkų sąjungos atstovu. Jis / ji pasakys ką daryti
toliau ir padės susisiekti su valdžios institucijomis. Pavyzdžiui, Suomijoje galima susisiekti su
Darbuotojų sveikatos ir saugos administracija. DSS inspektoriai suteikia informacijos apie
teises ir įstatymus, o inspektoriai pateikia pranešimus policijos įstaigoms.
Jei manau, kad man gali grėsti pavojus susirgti su asbesto poveikiu susijusia
liga, kokios yra mano galimybės gydymo ir kompensacijos atžvilgiu?
11.

Situacija kiekvienoje šalyje skiriasi, tačiau asbesto poveikį patiriantiems darbuotojams
patartina registruoti savo darbo istoriją kartu su daktaru, profsąjunga ir teisiniais patarėjais,
kad ateityje susirgus su asbesto poveikiu susijusia liga galima būtų atsekti ligos kilmę.
Nuo patirto asbesto poveikio iki sukeltų ligų pasireiškimo gali praeiti dešimtmečiai. Asbesto
atveju priežastingumas nustatomas pagal poveikio mastą ir trukmę bei ligos rūšį.

Reikia patikrinti darbo istoriją. Jei įtariama, kad simptomai pasireiškia dėl anksčiau patirto
asbesto poveikio, problemą reikia aptarti su šį atvejį tvarkančiu daktaru. Daktaras įvertins
patirto poveikio apimtį ir atliks privalomus tyrimus galimai simptomų pasireiškimo
priežasčiai nustatyti. Jei daktaras įtaria, kad tai – profesinė liga, jis arba ji parengs medicininę
pažymą draudimo bendrovei. Ši pažyma bus išsiųsta draudimo bendrovei, pasamdytai
darbovietės, kurioje darbuotojas pastaruoju metu patyrė asbesto poveikį.
Asbesto poveikį patyrę darbuotojai toliau turi patys organizuoti tolesnius savo veiksmus.
Svarbu užtikrinti, kad žmonės žinotų, kaip patiems stebėti savo būklę. Rekomenduojama, kad
profesinės sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjai suteiktų konsultacijas asbesto poveikį
patyrusiems žmonėms ir paskirtų prižiūrėtoją su raštu pateiktomis tolesnių veiksmų
instrukcijomis. Sveikatos tikrinimas priklauso nuo asbesto poveikio rūšies ir aktualios ligos.
Periodiški profesinės sveikatos patikrinimai po patirto asbesto poveikio organizuojami
remiantis daktaro tyrimais ir nurodymais. Išsiaiškinkite, ar liga gali būti kompensuojama kaip
profesinė liga (profesinis asbesto poveikis). Norėdami gauti patvirtinimą, ar svarstoma liga
yra profesinė, pasirūpinkite, kad universitetinė ligoninė, arba, jei tai vyksta Suomijoje,
Suomijos profesinės sveikatos institucija, atliktų adekvatų medicininį patikrinimą ir sudarytų
tikslią poveikio ataskaitą. Elektroninę medicininę pažymą ir darbo istoriją pateikite draudimo
bendrovei. Šiuo klausimu draudimo bendrovės priimtas sprendimas suteikia teisę pateikti
apeliacinį skundą.
Kompensacija iš draudimo bendrovės. Jei gavote sprendimą, tačiau reikia daugiau
informacijos, galite susisiekti su draudimo bendrove. Apeliacinį skundą turite teisę pateikti ir
dėl sprendimo. Apeliacinio skundo sudarymo instrukcijos bus pateiktos kaip priedas prie
sprendimo. Jei būtina, taip pat galite susisiekti su savo profsąjunga arba profesinės sąjungos
atstovu. Kompensacija už asbesto sukeltas ligas išmokama remiantis, pavyzdžiui, jei tai
vyksta Suomijoje, Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo aktu. Kai kuriais atvejais, kitų
įstatymų pagrindu, galima pateikti prašymą dėl papildomos kompensacijos.
Remiantis Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo aktu, sveikatos priežiūros ir tyrimų
mokesčiai, reabilitacija, dienpinigiai, negalios pašalpa, nelaimingų atsitikimų pašalpa bei
maitintojo netekimo pensija ir laidojimo pašalpa yra išmokamos kaip kompensacija.
Neribotos trukmės ar vertės sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos tol, kol reikalingas
gydymas. Prarastos pajamos gali būti kompensuojamos kaip dienpinigiai vieneriems metams
nuo profesinės ligos paskelbimo. Po to kompensaciją už prarastas pajamas galima gauti kaip
nelaimingų atsitikimų pašalpą. Tačiau su šia problema susiję darbuotojai pasireiškus
pirmiesiems asbesto sukeltos profesinės ligos simptomams dažnai jau būna išėję į pensiją
12.

Kur galėčiau rasti daugiau informacijos, patarimų?

Priklausomai nuo šalies vietinės, regioninės arba nacionalinės darbo inspekcijos arba
darbuotojų sveikatos ir saugos institucijų, konsultaciją gali suteikti Jūsų profsąjunga, kuri taip
pat gali padėti susisiekti su aktualia valdžios įstaiga. Europos Pavojingų darbų tinklas
(www.ewhn.eu/links) taip pat yra informacijos šaltinis, turintis grupes keliose šalyse.
Kiti informacijos ištekliai apima darbuotojų sveikatos ir saugos konsultacijos centrus –
Jungtinės karalystės kampanijos „UK Hazards Campaign“ (www.hazardscampaign.org.uk )
žurnalas „Hazards Magazine“ turi informavimo apie asbestą ir viso pasaulio naujienų asbesto
problematikos klausimais išteklių. Panašus informacijos šaltinis yra Tarptautinio asbesto
uždraudimo sekretoriato (IBAS) interneto svetainė – naujienų ir žinių bazė
(www.ibasecretariat.org).

Jungtinėje Karalystėje egzistuoja asbesto aukų paramos grupių tinklas, kuriame daugiausia
savanoriai rengia kampanijas ir teikia konsultacijas (www.asbestosforum.org.uk). Profesinės
sveikatos ir saugos specialistų skyriai akademinėse institucijose.
Tokios organizacijos, kaip JK Britanijos Karališkosios visuomenės apsauga nuo nelaimingų
atsitikimų (RoSPA); Britanijos saugumo taryba. Reikia prisiminti, kad tokios organizacijos
yra prenumeruotojai, teikiantys paslaugas savo filialams, o profsąjungos retai kada būna
bendrovių filialais. Jungtinėje Karalystėje specialistų konsultacijas, ypač sergantiesiems,
teikia Britanijos plaučių fondas ir McMillan vėžio organizacija.

