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ÚVOD

Tento stručný průvodce obsahuje informace o krystalickém křemeni a 
správných postupech NEPSI, které snižují expozici dýchatelnému 
krystalickému křemeni (RCS) na pracovišti a související zdravotní 
rizika. Vychází z Průvodce správnými postupy NEPSI, jehož úplné znění je 
k dispozici online na adrese guide.nepsi.eu.

Krystalický křemen je zásadní součást našeho moderního světa. Využívá 
se v infrastruktuře, dopravě a každodenně používaných věcech, jako jsou 
telefony, automobily a železnice. Křemen patří mezi ty nejhojnější zdroje 
na Zemi a tvoří až 12 % zemské kůry.

Při použití materiálů obsahujících krystalický křemen ve 
vysokoenergetických procesech se mohou čerstvě rozlomené částice 
krystalického křemene uvolňovat ve formě velmi jemného prachu. Prachové 
částice, označované jako dýchatelný krystalický křemen (RCS), se mohou 
dostat do plic. V malých množstvích tento prach nepředstavuje žádný 
problém. Pokud jsou však osoby vystaveny působení velkého množství 
RCS po dlouhou dobu, může to způsobit nemoc z povolání nazývanou 
silikóza.

Naštěstí je možné zdravotním rizikům, která způsobuje RCS, předejít 
zavedením opatření pro regulaci prašnosti. Tato opatření byla popsána 
v Průvodci správnými postupy NEPSI, který má pomoci společnostem a 
pracovníkům tato rizika eliminovat nebo redukovat.

O TÉTO PŘÍRUČCE
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Společnosti mají zákonnou i morální povinnost chránit své zaměstnance 
před riziky na pracovišti. Bylo prokázáno, že používání správných postupů 
NEPSI významně snižuje riziko vystavení RCS na pracovišti. 

Uplatňováním správných postupů NEPSI mohou společnosti prokázat 
skutečný závazek zajistit blaho svých zaměstnanců, což se jim 
prokazatelně daří. Takový přístup vede ke zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců a zvyšuje konkurenceschopnost podniků – což je v nejlepším 
zájmu všech. 

PROČ BY TO MĚLO SPOLEČNOSTI A 
PRACOVNÍKY ZAJÍMAT?



AUTOMOBILY, AUTOBUSY, 
JÍZDNÍ KOLA,

SILNICE A ŽELEZNICE

ŽelezniceKabely 

Čelní sklo

Světlomety 

Asfalt

Interiér automobilů

Nárazníky

Karoserie

AkumulátoryTlumení hluku 

Plastové výlisky

Motor

Baterie Reflexní barva
Pneumatiky

Řídítka na kolo

Ochranný nátěr

Brzdové destičky

Elektroinstalace

Kryt náboje kola

Beton

CO JE TO KRYSTALICKÝ KŘEMEN?

Krystalický křemen se vyskytuje téměř ve všem přírodním a je to zásadní 
složka našich každodenních životů. Tato sloučenina, taktéž známá jako 
oxid křemičitý (SiO2), se nejčastěji vyskytuje v přírodě v podobě křemene. 
Tvoří také většinu písku na naší planetě. 

V průmyslu je krystalický křemen oceňován pro svou tvrdou konzistenci a 
vysoký bod tání. Způsoby jeho využití jsou nekonečné – včetně výroby léčiv 
a kosmetiky, plastů, kovů a dokonce i potravin.



POČÍTAČE, TELEFONY,
INTERNET, ELEKTŘINA
A TELEKOMUNIKACE

VÁŠ DOMOV

Střešní krytiny
Stavební materiály

Obrazovka

Mikročip

Vyztužená ocel

Elektrické dráty

Větrná elektrárna
(lopatky a trup)

Optický kabel

Barva na zeď

Zrcadlo

Dlaždičky

Plasty

Umělý kámen

Omítka

Kosmetika

Papír

Sanita

Keramika (nádobí)

Skleničky

Koření (činidlo
proti slepování)

Hodinky (krystal 
křemene k ovládání)

Držátko kartáčku na zuby
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Krystalický křemen je sám o sobě inertní a zcela bezpečný. Pokud se však 
materiály obsahující krystalický křemen používají ve vysokoenergetických 
procesech (jako je drcení nebo vrtání), mohou vznikat jemné prachové 
částice, které se pak šíří vzduchem. Tyto prachové částice jsou známé jako 
dýchatelný krystalický křemen (RCS). Tyto částice jsou tak malé, že 
nejsou vidět pouhým okem, nejsou-li pod jasným světlem. 

Jakmile se dýchatelný prach dostane do vzduchu, trvá dlouho, než se 
usadí. Jediné uvolnění prachu do vzduchu může na pracovišti vést k 
závažnému vystavení jeho účinkům u těch, kteří pracují v přímé blízkosti.  
V uzavřených prostorách, kde se vzduch neustále víří a kam není přiváděn 
čerstvý vzduch, může dýchatelný prach poletovat i několik dní. 

KRYSTALICKÝ KŘEMEN A RCS
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Zaměstnanci a zaměstnavatelé často zdravotní rizika způsobená 
prachem RCS podceňují – prach spíš považují za něco, co je 
obtěžuje, nikoli za nebezpečí. 

Ve skutečnosti bylo prokázáno, že dlouhodobé vystavení vysokým 
množstvím RCS (např. v řádu měsíců či let) způsobuje silikózu.

Silikóza je jednou z nejstarších známých nemocí z povolání na světě 
(tj. onemocnění, které je způsobeno konkrétním zaměstnáním nebo 
pracovními podmínkami). Celkové množství jemných prachových 
částic nahromaděných v plicích vede k nenapravitelnému zjizvení 
měkkých tkání. To může vést ke vzniku dýchacích potíží a ve vážných 
případech i ke smrti. 

Toto poškození plic způsobují pouze ty nejmenší částice, známé 
jako dýchatelná frakce. Tyto drobné částice jsou však vedlejším 
produktem mnoha standardních vysokoenergetických průmyslových 
procesů (viz část Činnosti, které vedou ke vzniku či 
narušení prachu).

Větší (nedýchatelné) částice nepředstavují riziko silikózy. Vznikají 
při stejných vysokoenergetických procesech, ale jsou zachyceny 
v dýchací soustavě dříve, než se dostanou do plic a dojde k jejich 
vykašlání.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA RCS
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Kromě silikózy odborníci objevili vztah mezi dlouhodobým vystavením 
vysokým úrovním dýchatelného krystalického křemenného prachu na 
pracovišti a rakovinou plic. To vedlo k tomu, že vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemennému prachu, a to ve formě křemene nebo 
cristobalitu, bylo zahrnuto do směrnice EU o expozici karcinogenům a 
mutagenům na pracovišti.

U kuřáků cigaret je také větší pravděpodobnost negativního vlivu 
dlouhodobého vystavení účinkům křemenného prachu. 

RIZIKO RAKOVINY

Hltan NEJVĚTŠÍ 
VDECHNUTELNÉ 
ČÁSTICE

„THORAKÁLNÍ 
FRAKCE“

„DÝCHATELNÁ 
FRAKCE“Hrtan

Průdušnice a 
primární průdušky

Sekundární průdušky

Terminální bronchioly
Alveoly

Diagram znázorňující jednotlivé 
části plic.
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KŘEMEN A PRŮMYSL KŘEMENE

Krystalický křemen se ve formě minerálního křemene vyskytuje v mnoha 
různých materiálech. V tabulce níže jsou uvedeny typické hladiny 
krystalického křemene v určitých nerostných zdrojích.

KDE SE KŘEMEN VYSKYTUJE

Prvním krokem ke snížení zdravotních rizik spojených s vystavením účinkům 
dýchatelného krystalického křemene (RCS) je povědomí o průmyslových 
odvětvích, kde se vyskytuje, a o činnostech, které generují prach RCS.

NEROSTNÉ ZDROJE
PROCENTUÁLNÍ PODÍL KRYSTALICKÉHO 

KŘEMENE

Kamenivo 0 až 100 %

Plastický jíl 5 až 50 %

Čedič Až 5 %

Přírodní diatomit 5 až 30 %

Dolerit Až 15 %

Amorfní křemen Více než 90 %

Žula Až 30 %

Pískovec Více než 80 %

Železné rudy 7 až 15 %

Vápenec Obvykle méně než 1 %

Křemenec Více než 95 %

Písek Více než 90 %

Pískovec Více než 90 %

Jílovitá břidlice 40 až 60 %

Břidlice Až 40 %
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K vystavení účinkům RCS dochází v mnoha průmyslových 
odvětvích, včetně průmyslových minerálů, lomů, výroby 
cementu, stavebnictví a mnoha dalších.

V 15 níže uvedených průmyslových odvětvích je vystavení 
účinkům RCS na pracovišti považováno za zdravotní riziko a 
k jako takovému se k němu přistupuje.

KŘEMEN NA PRACOVIŠTI

Doly a lomy

Skleněná a minerální 
vlna

Zednické práce 
využívající křemičitan 
vápenatý

Odvětví 
expandovaného jílu

Produkce kameniva

Keramický průmysl

Výroba cementu

Umělý kámen
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Níže uvádíme 18 průmyslových asociací a jednu odborovou organizaci 
(19 signatářů), které se zavázaly k realizaci správných postupů.

Správné postupy NEPSI byly vypracovány s cílem zvýšit povědomí 
zaměstnavatelů a pracovníků o nebezpečích RCS a poučit je o 
technikách ochrany zdraví pracovníků prostřednictvím snížení jejich 
vystavení účinkům prachu RCS na pracovišti. 

Slévárenský průmysl

Výroba skleněného 
vlákna

Výroba 
prefabrikovaného 
betonu

Průmyslové minerály 

Výroba malty

Výroba izolace

Hotový beton
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Polétavý prach může vznikat, když jsou materiály obsahující krystalický 
křemen podrobeny vysokoenergetickým procesům. Kromě samotných 
procesů existuje také několik činností, které mohou narušit prach, který 
nebyl řádně odstraněn, čímž se zvyšuje vystavení účinkům RCS na 
pracovišti.

Mezi činnosti vedoucí ke vzniku prachu v různých průmyslových 
odvětvích patří zejména:

ČINNOSTI, KTERÉ VEDOU KE VZNIKU ČI NARUŠENÍ 
PRACHU

Čištění

Balení

Tvarování

Pytlování

Rozmělňování

Přeprava

Drcení

Míchání

Nakládání

Sušení
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OCHRANA PRACOVNÍKŮ PŘED RCS

Křemen se v našem prostředí vyskytuje přirozeně. Je to nenahraditelný 
materiál používaný napříč průmyslovými odvětvími, který umožňuje 
náš moderní svět. Jeho použití se nelze vyhnout, ale vystavení 
účinkům RCS a souvisejícím zdravotním rizikům se vyhnout lze.
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Zaměstnavatelé mohou chránit své zaměstnance a ostatní tím, že 
uplatňují správné postupy NEPSI. Správné postupy NEPSI obsahují více 
než 70 listů činností, které nabízí technická doporučení pro konkrétní 
činnosti použitelná napříč průmyslovými odvětvími, v nichž RCS 
představuje riziko.

Implementaci správných postupů lze shrnout do čtyř kroků:

SPRÁVNÉ POSTUPY

KROK Č. 1: 
POSOUZENÍ

KROK Č. 3: 
MONITORING

KROK Č. 2: 
KONTROLA

KROK Č. 4: 
VZDĚLÁVÁNÍ

Prvním krokem je posouzení, zda ve vašem 
pracovním prostředí existuje významné riziko 
vystavení účinkům RCS.

Monitorujte efektivitu zavedených kontrolních 
opatření.

Rozhodněte, jaký typ kontrolních a preventivních 
opatření by měl být zaveden v zájmu vyřešení 
identifikovaných rizik (tj. v zájmu jejich eliminace 
nebo snížení na přijatelnou úroveň).

Poskytujte informace, pokyny a školení pracovníkům a 
informujte je tak o rizicích, kterým ve svém pracovním 
prostředí čelí.

Tento průvodce a listy činností obsahují pokyny pro absolvování všech 
těchto kroků na vašem pracovišti. 
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V rámci obecného úvodu do „Kroku č. 2: Kontrola“ uvádíme pět hlavních 
technik pro snížení vystavení účinkům RCS na pracovišti:

Další informace o sestavování a uplatňování těchto kontrolních opatření 
jsou uvedeny v listech činností (viz část o listech činností NEPSI).

Kontrola vystavení účinkům RCS na pracovišti

KRYT
Provádění procesů vedoucích ke 
vzniku RCS v utěsněném 
prostředí

OCHRANNÉ VYBAVENÍ
(např. obličejové masky) 
bránící vdechnutí prachu

ODSÁVÁNÍ/VĚTRÁNÍ
Zachycení RCS u zdroje, 
než mu budeme 
vystaveni, a výměna 
kontaminovaného 
vzduchu za čistý

VODA
Provádění procesů za 
mokra, aby nedocházelo k 
rozvíření prachu do 
vzduchu

SPRÁVNÁ HYGIENA / 
ÚKLID
Praní pracovního oděvu a 
vysávání prachu 
vytvořeného procesy

*výčet není vyčerpávající
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Na podporu „Kroku č. 4: Vzdělávání“ vypracovala organizace NEPSI 
sadu výukových nástrojů obsahujících informace a pokyny, které pomáhají 
chránit pracovníky snížením jejich vystavení účinkům křemenného prachu 
na pracovišti. Existují čtyři hlavní vzdělávací zdroje (kromě tohoto 
průvodce – Správné postupy NEPSI: Průvodce pro MSP):

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

Rozšířená verze tohoto průvodce, která obsahuje praktické 
informace o progresivním zlepšování ochrany zdraví 
pracovníků. Listy činností jsou přiloženy k tomuto dokumentu v 
příloze. Listy činností jsou také k dispozici samostatně online (viz 
část o listech činností NEPSI).

Informační leták ve formátu A5 určený pro MSP, který vysvětluje 
účel a přínosy Dohody NEPSI o ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace a správného používání 
krystalického křemene a produktů, které ho obsahují.

(Původní) Průvodce správnými postupy NEPSI 

Průvodce dohodou NEPSI
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Série školících balíčků ve formátu PowerPointu, které jsou 
přístupné online i offline a věnují se řadě obecných témat 
použitelných v mnoha průmyslových odvětvích. Toto školení 
podporuje ochranu zdraví pracovníků tím, že vysvětluje 
rizika a nabízí praktická osvědčená opatření, která úspěšně 
minimalizují vystavení účinkům RCS. Tento bezplatný zdroj 
můžete použít ke školení zaměstnanců o klíčových aspektech 
RCS a o tom, jak bezpečně řídit různé činnosti, při nichž 
dochází ke vzniku RCS.

Webová platforma pro smíšenou formu výuky zaměřená přímo 
na pracovníky. Nabízí audiovizuální obsah s interaktivními kvízy 
o správných postupech a nebezpečích křemenného prachu.

Školící balíčky ve formátu PowerPoint 

E-learningová platforma 

Společně s průvodcem pro MSP byla dále vypracována série plakátů 
určených na pracoviště s cílem vysvětlit dohodu o sociálním dialogu NEPSI.

Všechny tyto zdroje najdete a můžete si stáhnout zdarma na adrese 
nepsi.eu/good-practice-guide. 
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O listech činností 

Listy činností NEPSI jsou digitální tisknutelné pracovní pomůcky, které 
poskytují praktická doporučení a kontrolní opatření, která pomáhají 
zaměstnavatelům navrhovat bezpečné procesy a zaměstnancům snižovat 
úrovně expozice u mnoha běžných pracovních činností.

Listy činností jsou uspořádány do tří kategorií:

LISTY ČINNOSTÍ NEPSI

OBECNÉ LISTY ČINNOSTÍ (hnědé)  
se týkají všech průmyslových odvětví, které jsou signatáři 
(cement, keramika, jíl atd.) Dohody NEPSI.

SPECIFICKÉ LISTY ČINNOSTÍ (modré)  
se skládají z činností, který se týkají pouze omezeného počtu 
průmyslových odvětví, která jsou označena zaškrtnutím příslušných 
políček v nápovědě k listu činností v našem interaktivním vyhledávači 
listů činností.

MANAŽERSKÉ LISTY ČINNOSTÍ (fialová) se týkají obecných 
manažerských činností a vztahují se na všechna průmyslová odvětví.
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Používání listů činností 

Listy činností by měly být k dispozici manažerům a pracovníkům na 
každém pracovišti. 

Před zahájením jakékoli pracovní činnosti, která by mohla vystavit 
zaměstnance RCS, musí zaměstnavatelé provést posouzení rizik, aby tak 
identifikovali:

 materiál obsahující krystalický křemen

 činnosti, které mohou potenciálně vést ke vzniku RCS

 množství vznikajícího prachu a vystavení jeho 
 účinkům

Při rozhodování, který list činnosti použít, upřednostňujte činnost, která je 
největším zdrojem vystavení účinkům RCS. 

V návaznosti na informace obsažené v příslušném listu činnosti by měla 
být zavedena kontrolní opatření v zájmu zajištění maximální regulace a 
omezení expozice. 

1

2

3
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Jak se orientovat v listech činností 

Všechny listy činností jsou k dispozici na internetu na adrese guide.nepsi.
eu/sheets.

V následující části jsou vysvětleny listy činností, uvedeny různé listy činností 
a identifikována průmyslová odvětví, v nichž je lze uplatnit.

OBECNÁ 
část 2.1

SPECIFICKÁ 
část 2.2

MANAŽERSKÁ 
část 2.3

Tématické barvy

Ikony oddílů

Přístup

Bezpečnost a 
ochrana zdraví

Plánování a 
vybavení

Obecné 
informace

Údržba

Organizace

Kontrola a 
testování

Komunikace

Kontrola a 
testování

Manuální 
nástroje

Čištění a úklid

Písemná dohoda 

Provádění práce

Manuální pily

Školení

Poloobličejový 
respirátor

Dohled 

PAPR

Osobní ochranné 
prostředky

CNC stroje
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Odvětví

Kamenivo

Aglomerovaný kámen 

Cement

Keramika

Zdivo z křemičitanu 
vápenatého

Kamenivo z 
expandovaného jílu 

Slévárenství

Sklo

Průmyslové minerály

Minerální vlna

Těžba

Vyráběná malta

Přírodní kámen

Prefabrikovaný beton

Hotový beton

VŠE
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2.1. OBECNÉ LISTY ČINNOSTÍ - VŠECHNA ODVĚTVÍ

2.1.1 Čištění povrchů a zařízení 

2.1.2 Konstrukce budov

2.1.3 Konstrukce velínů

2.1.4 Konstrukce potrubí

2.1.5 Konstrukce jednotek pro odlučování prachu

2.1.6 Plánování pro nepředvídatelné situace s expozicí vysokým hladinám

2.1.7 Obecné skladování vevnitř

2.1.8 Obecné skladování venku

2.1.9 Celkové větrání

2.1.10 Správná hygiena

2.1.11 Manipulační a přepravní systémy

2.1.12 Laboratorní práce

2.1.13 Místní odsávací větrání

2.1.14 Údržba, servis a opravy

2.1.14a
Řezání a broušení za sucha pomocí ručních úhlových brusek/fréz nebo 
elektrických drážkovacích fréz

2.1.14b Broušení betonu za sucha pomocí elektrických brusek na betonový povrch

2.1.14c Pískování za sucha pomocí ručních elektrických nástrojů 

2.1.14d
Zpracování nerostných obrobků obsahujících krystalický křemen za mokra 
pomocí ručních elektrických nástrojů

2.1.15 Osobní ochranné prostředky

2.1.16 Odstraňování prachu nebo kalu z odsávací jednotky

2.1.18 Systémy balení

OBECNÉ LISTY ČINNOSTÍ
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2,2. SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ LISTY 

2.2.1a Vyprazdňování pytlů – malé pytle

2.2.1b Vyprazdňování pytlů – volně ložené pytle

2.2.2 Vkládání dávky do procesu – sklo

2.2.3a Vykládka volně loženého materiálu z cisternového vozu

2.2.3b Nakládka volně loženého materiálu

2.2.4a Vykládka volně loženého materiálu z cisternového vozu (sfouknutí)

2.2.4b Vykládka volně loženého materiálu

2.2.5 Výroba jader a formování ve slévárnách

2.2.6 Drcení nerostů/surovin

2.2.7 Řezání a leštění keramických a kamenných materiálů 

2.2.8 Sušení nerostů/surovin

2.2.9 Lisování za sucha v keramickém průmyslu

2.2.10 Čištění větších odlitků ve slévárnách

2.2.11 Čištění menších odlitků ve slévárnách

2.2.12
Závěrečné zpracování (suché nebo mokré) v keramickém nebo betonářském 
průmyslu

2.2.13
Vypalování (výpal, glazura, konečné vypalování, ozdoba) v keramickém a 
kamenném průmyslu

SPECIFICKÉ LISTY ČINNOSTÍ

Specifické listy činností se skládají z činností, které se týkají pouze 
omezeného počtu průmyslových odvětví. 

Pomocí interaktivního vyhledávače listů činností na adrese guide.nepsi.
eu/sheets si můžete vyhledat listy činností relevantní pro vaše odvětví.
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SPECIFICKÉ LISTY ČINNOSTÍ

2,2. SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ LISTY 

2.2.14 Vkládání dávky skla do pece – sklo na nádoby

2.2.15 Pískování v závodech

2.2.16 Rozmělňování nerostů/surovin 

2.2.17 Izostatické lisování (suché) v keramickém průmyslu

2.2.18 Nadměrné pytlování

2.2.19 Vybíjení a urážení ve slévárnách

2.2.20 Vyzdívka a prolomení ve slévárnách

2.2.21 Míchání materiálů

2.2.22 Periodické a nepřetržité sušení 

2.2.23 Tvarování plastů v keramickém a betonářském průmyslu

2.2.24 Příprava v keramickém průmyslu

2.2.25 Příprava písku ve slévárnách

2.2.26a Vážení malých množství 

2.2.26b Vážení volně loženého materiálu

2.2.27
Používání vody/přísad na silnicích nebo otevřených plochách za účelem 
snížení prašnosti

2.2.28 Prosévání

2.2.29 Brokování ve slévárnách

2.2.30a Plnění malých pytlů – hrubé produkty

2.2.30b Plnění malých pytlů – hrubé/jemné částice

2.2.30c Automatizované plnění malých pytlů

2.2.31 Sušení rozprašováním v keramickém a betonářském průmyslu

2.2.32 Glazování rozprašováním v keramickém průmyslu
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SPECIFICKÉ LISTY ČINNOSTÍ

2,2. SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ LISTY 

2.2.33 Přepravní systémy pro jemné suché křemenné produkty

2.2.34 Používání vrtné soupravy

2.2.35 Potlačování prašnosti vodou

2.2.36 Instalace kuchyňských desek

2.2.37 Prostředky na ochranu dýchacích orgánů pro odvětví výroby desek

2.2.38 Výroba kamene: stroje a nástroje s přívodem vody ve výrobním závodě

2.2.39 Čištění zavážecích vozíků používaných pro zdivo z křemičitanu vápenatého

2.2.40 Formování zdiva z křemičitanu vápenatého před tvrzením

2.2.41 Povrchová úprava zdiva z křemičitanu vápenatého

2.2.42 Procesy řezání zdiva, aglomerovaného kamene a přírodního kamene za mokra

2.2.43 Mobilní strojní zařízení a vybavení v lomech – dobývání a doprava

2.2.44 Mobilní zařízení na zpracování materiálu v lomech

MANAŽERSKÉ LISTY ČINNOSTÍ

2.3. MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ LISTY 

2.3.1 Monitoring prašnosti

2.3.2 Monitoring prašnosti v reálném čase

2.3.3 Dohled

2.3.4 Školení

2.3.5 Práce s dodavateli



PRŮBĚŽNÝ PŘEZKUM 

Žádné pracoviště není dokonalé a vždy existuje 
příležitost ke zlepšení. Postupem času se objevují nové 
správné postupy. Klíčovou součástí správných postupů 
je proces průběžného přezkumu. Jedná se o pravidelné 
přezkoumávání rizika, kontrolních opatření, metod 
monitorování a znalostí pracovníků.

Je také důležité provést obecný přezkum celkové 
situace. To znamená mít přehled o nejnovější legislativě, 
informacích a vývoji souvisejícím s průmyslovými odvětvími 
s výskytem RCS. 

Zajištění co nejširšího uplatňování stávajících opatření 
je nejlepší způsob, jak dlouhodobě chránit zdraví 
pracovníků. Uplatňování správných postupů NEPSI za 
účelem minimalizace rizika pro pracovníky doporučujeme 
v každém průmyslovém odvětví, ve kterém RCS představuje 
riziko.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA ADRESE

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


