
NEPSI LEPINGU 
JUHEND



NEPSI – Euroopa ränidioksiidi võrgustiku – asutasid 
2005. aastal erinevaid tööstusharusid (Euroopa 
kaubandusliidud koos IndustriAll European Trade 
Unioniga) esindavad tööturu osapooled, et tegeleda 
probleemidega, mis on seotud respiratoorse 
kristallilise ränidioksiidiga (RCS) töökeskkonnas 
kokkupuutega.
Pärast pikki, üle ühe aasta kestnud läbirääkimisi allkirjastasid sotsiaalpartnerid 
lepingu, mille eesmärk on kaitsta töötajaid sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga 
kokkupuutumise eest.

19 kaubandusliidu kaudu esindab NEPSI üle 2 000 000 ränidioksiidi kasutavates 
tööstustes töötava inimese.

NEPSI KOHTA
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MIS ON NEPSI LEPING?

Esimese, Euroopa Komisjoni voliniku juuresolekul allkirjastatud ja mitut valdkonda 
hõlmava sotsiaaldialoogi lepinguna on NEPSI lepingul – töötajate tervise kaitse kohta 
kristalse ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete õige käitlemise ja kasutamise kaudu – 
kolm peamist eesmärki. Need on: 

Pärast seda, kui töökohal on RCS-iga kokkupuute taset edukalt vähendatud enam kui  
10 aasta jooksul, on NEPSI leping tunnistatud ELi tasandi sotsiaaldialoogi tõeliseks 
tõendiks.

Leping hõlmab valdkondade lõikes asjakohaseid toiminguid ja juhiseid, et minimeerida 
kokkupuudet RCS-iga töökohal häid tavasid jälgides. Head tavad ennetavad, 
kõrvaldavad ja vähendavad RCS-iga seotud töötervishoiuriske. Samuti on NEPSI 
juhendmaterjalide eesmärk suurendada teadmisi sissehingatava kristalse ränidioksiidi 
võimalike tervisemõjude kohta.

Lepingu nurgakiviks on riskihindamine, tegemaks kindlaks võimalik kokkupuude RCS-iga 
töökohal. Seda toimingut tuleb teha korrapäraselt, et teha kindlaks, milliseid meetmeid või 
häid tavasid vajadusel rakendada, ja tagada pidev täiustamine. 

Kaitsta töötajate ja teiste inimeste tervist, kes puutuvad 
töökohal kokku RCS-iga, kristalset ränidioksiidi sisaldavate 
materjalide, toodete ja tooraine eest.

Minimeerida häid tavasid rakendades kokkupuudet 
sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga töökohal.

Suurendada teadmisi RCS-i võimalike tervisemõjude ja 
NEPSI heade tavade kohta, et hõlbustada töötajate ja teiste 
töökohal RCS-iga kokkupuutuvate inimeste tervise kaitset.
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Tööhõive ja sotsiaalküsimuste volinik Marianne Thyssen rõhutas lepingu kümnendal 
aastapäeval: 

NEPSI leping väärib tunnustust, sest see on vähendanud 
kokkupuudet heade tavade levitamise kaudu, mida 
tööandjad on aktiivselt kasutanud. See on aidanud 
suurendada teadmisi RCS-i tervisemõjude kohta. Oluline 
on see, et see täiendab endiselt Euroopa töötajate kaitsega 
seotud õigusakte. Piirväärtuste kehtestamine ELi õigusaktide 
kaudu on töötajate tervise kaitsmisel oluline. Kuid elude 
päästmise määrab selle rakendamise ja jõustamise kvaliteet 
[…]. Siin näeme NEPSI edu taganud alt-üles lähenemisviisi 
tõelist väärtust.

Tööhõive ja 
sotsiaalküsimuste volinik 

Marianne Thyssen 

„

“
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NEPSI PEAMISED TULEMUSNÄITAJAD

Kõik NEPSI lepingule allakirjutanud riigid – kaevandus-, 
klaasi-, keraamika- ja valutööstus ning ehitusmaterjalide, sh 
tsemendi-, mördi- ja betoonitootjad – kohustuvad esitama iga 
2 aasta tagant aruandluse NEPSI peamiste tulemusnäitajate 
(KPI – Key Performance Indicators) kohta. Selle eesmärk 
on koguda andmeid, mis on seotud töötajate RCS-iga 
kokkupuutega. Tulemused mängivad võtmerolli töötajate 
tervisekaitse seisundi näitamisel kokkupuuteriski juhtimise, 
tervisekontrolli, töötajate koolitamise ja kohapealsete heade 
tavade osas.



On mitmeid tulemusnäitajaid ja nendega seotud statistikat, mis aitavad jälgida näitajatega 
seotud toimivust. Allolev graafik näitab edusamme aastatel 2008–2018.

Töösaitide arv on üksikute, NEPSI allakirjutanud 
ühendusi hõlmavate asukohtade koguarv.

Aruandes esitanud töösaitide arv on üksikute, KPI 
aruande esitanud NEPSI ühenduse liikmete asukohtade 
arv.

Aruande esitanud töösaitide % näitab KPI aruande 
esitanud asukohtade arvu protsendina asukohtade 
koguarvust.
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Aruandes esitanud töötajate arv on üksikute, 
KPI aruandes esitanud individuaalsete töötajate arv 
asukohtades.

4.

% töötajatest, kes võivad RCS-iga kokku puutuda, näitab 
nende üksikute töötajate protsenti, kes võivad oma töökohal 
sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga kokku puutuda, võrreldes 
töötajate koguarvuga. See peegeldab tõsiasja, et mõned töötajad 
ei pruugi oma ametikohal RCS-iga otseselt kokku puutuda. 

5.

4. ARUANDES ESITANUD TÖÖTAJATE ARV

2008

410 909

2010

438 113

2012

440 159

2014

440 159
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433 411
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445 923

5. TÖÖTAJAD, KES VÕIVAD OMA 
AMETIKOHAL RCS-IGA KOKKU 
PUUTUDA
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Riskianalüüsiga 
hõlmatud % näitab 
nende töötajate protsenti, 
kes võivad vastavalt 
oma ametikoha tööriski 
hindamisele RCS-iga 
potentsiaalselt kokku 
puutuda.

Kokkupuute seirega 
hõlmatud % näitab 
RCS-iga potentsiaalselt 
kokku puutuvate töötajate 
protsenti, kes töötavad 
RCS-i kokkupuute seiret 
teostavas asukohas.
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Üldise tervisekontrolliga hõlmatud % näitab RCS-iga 
potentsiaalselt kokku puutuvate töötajate protsenti, kellel 
on juurdepääs tervisekontrollile (mitte spetsiaalselt seoses 
silikoosiga).

Silikoosi suhtes tervisejärelevalvet vajavate % näitab 
RCS-iga potentsiaalselt kokkupuutuvate töötajate arvu, kes on 
seotud kõrgema riskiga töökohtadega ja kes seetõttu peavad 
läbima spetsiaalse tervisekontrolli seoses silikoosiga. Nendel 
töötajatel on juurdepääs korrapärastele tervisekontrollidele. 

Silikoosi tervisejärelevalve protokolliga hõlmatud 
% näitab kõigi RCS-ga kokkupuutuvate töötajate protsenti, 
kes on hõlmatud silikoosi seireprotokolliga (sh need, kes 
peavad töötama erijärelevalve all, ja need, kes on hõlmatud 
vabatahtlikult).

8.

9.

10.

8. ÜLDISE 
TERVISEKONTROLLIGA 
HÕLMATUD TÖÖTAJAD
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VAJAVAD TÖÖTAJAD
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Üldkoolitusega hõlmatud % näitab RCS-iga potentsiaalselt 
kokku puutuvate töötajate protsenti, kes on läbinud ennetamise 
üldpõhimõtteid käsitleva koolituse (s.t riskikontrollide hierarhia).

Töölehtedel koolitusega hõlmatud % näitab 
potentsiaalselt kokkupuutuvate töötajate protsenti, kes 
on läbinud spetsiaalselt NEPSI töölehtedel põhineva ja 
konkreetsed juhised andva koolituse, mille eesmärk on vältida 
või vähendada kokkupuudet RCS-iga tööstuslike ülesannete 
täitmisel.

11.

12.

Kõik näitajad osutavad sellele, et töötajate kaitse töökohal paraneb tänu NEPSI heade 
tavade rakendamisele pidevalt, isegi kui tööjõu arv kasvab. 

Alates lepingu allkirjastamisest 2006. aastal näitavad kaks korda aastas esitatavad 
aruanded tulemusnäitajatel põhinevate tervise- ja ohutusstandardite järjekindlat 
paranemist. Lepingu edu näitab, et NEPSI innustab allakirjutanuid järjekindlalt parenema.

11. RCS-I 
ÜLDKOOLITUSEGA 
HÕLMATUD 
TÖÖTAJAD

2008

75%

2010

83%

2012

84%

2014

88%

2016

90%
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88,7%

12. NEPSI TÖÖLEHTEDEL 
PÕHINEVA KOOLITUSE 
LÄBINUD TÖÖTAJAD

2008

42,8%

2010

54,6%

2012

60%

2014

65,1%
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67,5%

2018

65,9%
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Aruandlusprotsessis osalemine näitab ettevõtte pühendumust pidevalt vähendada 
kokkupuudet RCS-iga. Kui ettevõte saadab oma 2 korda aastas esitatava aruande, saab 
ta NEPSI-lt tõendi, mis kinnitab NEPSI tulemusnäitajate aruandluse esitamist selle perioodi 
kohta.

Tulemusnäitajate jälgimine, aruandlus ja täiustamine on NEPSI lepingu terviklikkuse jaoks 
üliolulised.

Aruandlusprotsess võimaldab NEPSI nõukogul (mis 
koosneb iga allakirjutanud ühenduse esindajatest) 
koostada lepingu kohaldamise kohta kokkuvõtliku 
aruande kõigi asjaosaliste, sh tervise ja ohutuse eest 
vastutavate asutuste jaoks. 
Allolev joonis näitab iga seotud isiku kohustusi aruandlusstruktuuri igal tasandil 
(kutsete saatmine või NEPSI tulemusnäitajate aruandlus).
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NEPSI leping aitab täita juriidilisi ja moraalseid kohustusi kaitsta töötajaid töökohal 
esinevate ohtude eest, eriti kokkupuute eest RCS-iga. 

Kokkuvõttes parandab osalemine nii töötajate töötingimusi kui ka muudab ettevõtted 
konkurentsivõimelisemaks, mis on kõigi asjaosaliste huvides.

MIKS ON NEPSI OLULINE?

NEPSI tagab, et kõigil osapooltel on vahendid, mis on vajalikud töötajate tervise 
kaitsmiseks, tehes õigeid asju ja minimeerides kokkupuudet RCS-iga. NEPSI 
meetmed on äärmiselt tõhusad töötajate kaitsmisel töökohal kopsuhaiguste, 
sealhulgas silikoosi eest, mis on ravimatu kutsehaigus ja tuleneb pikaajalisest 
kokkupuutest kõrge RCS-i tasemega.

NEPSI leping on oluline töötajate kaitseks ja tervise parendamiseks nendes 
tööstusharudes, kus võib esineda tööalane kokkupuude RCS-iga. Head tavad 
annavad ettevõtetele ja nende töötajatele praktilisi juhiseid ning korrapäraste 
aruandlusandmete võrdlemine aitab ettevõtetel tuvastada valdkonnad, kus 
kaitsemeetmeid saab tõhustada. Andmete kogumine aitab luua ka täpset arvestust 
RCS-i kokkupuute jälgimise kohta erinevates tööstusharudes, aidates Euroopa 
Komisjonil teha tulevasi RCS-iga seotud poliitilisi otsuseid.

NEPSI lepingule allakirjutamisega saavad liidud näidata tõsist pühendumust oma 
tööstusharu töötajate heaolule ja rakendada tõestatud kaitsemeetmeid. Samuti 
on allakirjutanud liitudel võimalus kaasata NEPSI partnereid ja neilt õppida ning 
toetada heade tavade laiemat kasutuselevõttu.

TÖÖTAJATELE JA AMETIÜHINGUTELE

ETTEVÕTETELE

LIITUDELE
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Tänu NEPSI headele tavadele on 
meie töötajad paremini informeeritud 
ja varustatud, et kaitsta end 
sissehingatava kristallilise ränidioksiidi 
tolmu eest, ja see on üks meie 
kõrgeimaid prioriteete.
 
Dr Paul Páez-Maletz 
Quarzwerke GmbH tegevdirektor

„

“

NEPSI väljatöötatud meetmed on 
tööstuse eelis, mis kaitseb meie 
töötajaid, muutes meie tehtava töö 
pikemas perspektiivis ohutumaks ja 
tulusamaks.
 
Klaus Krause 
Rosenthal GmbH energia- ja keskkonnajuht

„

“



NEPSI EUROOPA ALLAKIRJUTANUD OSAPOOLED
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