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BEVEZETÉS

Ez a rövid útmutató tájékoztatást nyújt a kristályos szilícium-dioxidról 
és a NEPSI helyes gyakorlatáról, amely csökkenti a belélegezhető 
kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) történő munkahelyi kitettséget 
és a kapcsolódó egészségügyi kockázatokat. A NEPSI jó gyakorlatokra 
vonatkozó útmutatóján alapul, amelynek teljes változata online elérhető a 
guide.nepsi.eu címen.

A kristályos szilícium-dioxid modern világunkban létfontosságú összetevő, 
amelyet az infrastruktúra, a közlekedés és a mindennapi használati 
tárgyak, például a telefonok, autók és vasutak terén is alkalmazzuk. A 
szilícium-dioxid a legbőségesebb erőforrások egyike a Földön, és a 
földkéreg 12%-át alkotja.

Amikor a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat nagy 
energiájú folyamatokban használják, a kristályos szilícium-dioxid frissen 
tört részecskéi nagyon finom por formájában felszabadulhatnak. A 
belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) nevezett porszemcsék 
bejuthatnak a tüdőbe. Ez a por kis mennyiségben nem okoz problémát. 
Ha azonban az egyének hosszú időn keresztül nagy mennyiségű RCS-nek 
vannak kitéve, az a szilikózis nevű foglalkozási betegséget okozhatja.

Szerencsére az RCS által jelentett egészségügyi kockázatok elkerülhetők a 
por elleni intézkedések bevezetésével. Ezeket az intézkedéseket a NEPSI 
jó gyakorlatokra vonatkozó útmutatójába gyűjtötték össze, hogy segítsék 
a vállalatokat és a munkavállalókat a kockázatok kiküszöbölésében vagy 
csökkentésében.

A KÉZIKÖNYVRŐL
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A vállalatoknak jogi és erkölcsi kötelességük, hogy megvédjék 
munkavállalóikat a munkahelyi veszélyektől. A NEPSI helyes 
gyakorlatainak alkalmazása bizonyítottan drasztikusan csökkenti az RCS-
expozíció kockázatát a munkahelyen. 

A NEPSI jó gyakorlatainak alkalmazásával a vállalatok bizonyítottan 
sikeres módon mutathatnak komoly elkötelezettséget munkavállalói jóléte 
iránt. Ez javítja a munkavállalók munkakörülményeit és versenyképesebbé 
teszi a vállalkozásokat - ami mindannyiunk érdeke. 

MIÉRT KELL A VÁLLALATOKNAK ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓKNAK TÖRŐDNIÜK EZZEL?



AUTÓK, BUSZOK, KERÉKPÁROK,
UTAK ÉS VASUTAK

VasútKábelek 
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AkkumulátorokZajelnyelés 
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Védő
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Fékbetétek

Vezetékek

Hub sapkák

Beton

MI AZ A KRISTÁLYOS SZILÍCIUM-DIOXID?

A kristályos szilícium-dioxid szinte mindenhol előfordul a természetben, és 
mindennapi életünk alapvető eleme. Szilícium-dioxid (SiO2) néven is ismert, 
a természetben leggyakrabban kvarcként fordul elő. A bolygón található 
homok nagy részét is ez az anyag alkotja. 

Ipari szempontból a kristályos szilícium-dioxid kemény állaga és magas 
olvadáspontja miatt hasznos. Alkalmazási módjai végtelenek - többek 
között a gyógyszer- és kozmetikai termékek, műanyagok, fémek és még az 
élelmiszerek gyártása során is használják.



SZÁMÍTÓGÉPEK, TELEFONOK,
INTERNET, ELEKTROMOSSÁG

ÉS TÁVKÖZLÉS

AZ ÖN OTTHONA
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Papír

Szaniterek
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Fűszerek
(csomósodásgátló)

Óra (kvarckristály
a szabályozáshoz)

Fogkefe fogantyú
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A kristályos szilícium-dioxid önmagában inert és teljesen biztonságos. 
Ha azonban a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat 
nagy energiájú folyamatokban (például zúzás vagy fúrás) használják, 
finom porszemcsék keletkezhetnek és a levegőbe kerülhetnek. Ezeket a 
porszemcséket belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak 
(RCS) nevezzük. Ezek a részecskék olyan aprók, hogy szabad szemmel 
nem is láthatók, kivéve erős fényben. 

Miután a levegőbe kerül, a belélegezhető por hosszú ideig ülepszik 
le. A levegőbe kerülő por egyetlen alkalommal is jelentős munkahelyi 
expozícióhoz vezethet a közvetlen közelében dolgozók számára. 
Valójában zárt terekben, ahol a levegő folyamatosan felkeveredik és 
ahová nem vezetnek be friss levegőt, a belélegezhető por napokig a 
levegőben maradhat. 

KRISTÁLYOS SZILÍCIUM-DIOXID ÉS RCS
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A munkavállalók és a munkáltatók gyakran alábecsülik az RCS-
por által okozott egészségügyi kockázatokat - a port inkább csak 
kellemetlenségnek tekintik, nem pedig veszélynek. 

Valójában a nagy mennyiségű RCS-nek való hosszabb ideig (pl. 
hónapokon és éveken át) tartó kitettségről kimutatták, hogy szilikózist 
okozhat.

A szilikózis a világ egyik legrégebbi ismert foglalkozási betegsége (azaz 
olyan betegség, amelyet egy adott munkahely vagy munkakörülmények 
okoznak). A finom porszemcsék kumulatívt felhalmozódása a tüdőkben 
a lágyszövetek helyrehozhatatlan hegesedését eredményezi. Ez légzési 
nehézségekhez, súlyos esetben pedig halálhoz vezethet. 

Csak a legkisebb részecskék, az úgynevezett belélegezhető frakció 
okozza ezt a tüdőkárosodást. Ezek az apró részecskék azonban számos 
nagyenergiájú ipari folyamat melléktermékeként keletkeznek (lásd a 
Por képződését vagy porzást okozó tevékenységek című 
fejezetet).

A nagyobb (nem belélegezhető) részecskék nem jelentenek 
szilikózisveszélyt. Ezek is ugyanazon nagy energiájú folyamatok során 
keletkeznek, de a légzőrendszerben elakadnak, mielőtt a tüdőbe jutnának, 
és köhögéssel távoznak.

AZ RCS EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEI
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A szilikózis mellett a szakértők összefüggést fedeztek fel a nagy 
mennyiségű belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak való tartós 
munkahelyi kitettség és a tüdőrák között. Ez vezetett ahhoz, hogy a 
belélegezhető kristályos szilícium-dioxid pornak (kvarc vagy krisztobalit 
formájában) való munkahelyi expozíciót felvették az EU munkahelyi 
rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelvébe.

A cigarettázókat is nagyobb valószínűséggel negatívan érinti a szilícium-
dioxid pornak való hosszú távú kitettség. 

RÁK KOCKÁZATA

Garat LEGNAGYOBB 
BELÉLEGEZHETŐ 
RÉSZECSKÉK

’THORAKÁLIS 
FRAKCIÓ’

’RESPIRÁBILIS 
FRAKCIÓ’Gége

Légcső és 
főhörgők

Hörgők

Hörgőcskék
Alveolusok

A tüdő különböző részeit 
bemutató ábra.
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A SZILÍCIUM-DIOXID ÉS A SZILÍCIUM-
DIOXID-IPAR

A kristályos szilícium-dioxid ásványi kvarc formájában sok különböző 
anyagban található meg. Az alábbi táblázat az egyes ásványi 
forrásokban található kristályos szilícium-dioxid tipikus szintjét mutatja be.

HOL FORDUL ELŐ SZILÍCIUM-DIOXID

Az első lépés a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való 
kitettséggel kapcsolatos egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében 
az, hogy tisztában legyünk azokkal az iparágakkal, ahol ez előfordul, és 
azokkal a tevékenységekkel, amelyek RCS port termelnek.

ÁSVÁNYI ANYAGOK KRISTÁLYOS SZILÍCIUM-DIOXID SZÁZALÉKA

Aggregátumok 0-100%

Fazekasagyag 5-50%

Bazalt Max. 5%

Természetes kovaföld 5–30%

Dolerit Max. 15%

Kovakő 90%-nál magasabb

Gránit Max. 30%

Durva homokkő 80%-nál magasabb

Vasércek 7–15%

Mészkő Általában kevesebb, mint 1%

Kvarcit 95%-nál magasabb

Homok 90%-nál magasabb

Homokkő 90%-nál magasabb

Agyagpala 40–60%

Pala Max. 40%
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Az RCS-nek való kitettség számos iparágban előfordul, beleértve az ipari 
ásványokat, a kőbányákat, a cementgyártást, az építőipart és sok mást.

Az alábbi 15 iparágban a munkahelyi RCS-expozíciót egészségi 
kockázatként ismerik el és kezelik:

SZILÍCIUM-DIOXID A MUNKAHELYEN

Bányászat és 
kőfejtés

Üveg és 
ásványgyapot

Kalcium-szilikát 
falazat

Kiterjesztett 
agyagipar

Összesített termelés

Kerámiaipar

Cementgyártás

Tervezett kövek
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Jelenleg 18 iparági szövetség és egy szakszervezet (19 aláíró)  
kötelezte el magát a helyes gyakorlatok végrehajtása mellett.

A NEPSI helyes gyakorlatát azért dolgozták ki, hogy felhívják a 
munkáltatók és a munkavállalók figyelmét az RCS veszélyeire, és 
tájékoztassák őket a munkavállalók egészségének védelmét szolgáló 
technikákról, csökkentve az RCS-pornak való munkahelyi kitettséget.

Öntödei ipar

Üvegszálgyártás

Előregyártott 
betonipar

Ipari ásványok 

Habarcsipar

Szigetelésgyártás

Előre kevert beton
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A levegőben szálló por akkor keletkezhet, amikor a kristályos szilícium-
dioxidot tartalmazó anyagokat nagy energiájú folyamatoknak vetik 
alá. Magukon a folyamatokon kívül számos olyan tevékenység is 
létezik, amely a nem megfelelően megtisztított port felkavarhatja, 
növelve ezzel a munkahelyi RCS-expozíciót.

A különböző iparágakban a portermelő tevékenységek közé tartoznak 
többek között (de nem kizárólagosan):

POR KÉPZŐDÉSÉT VAGY PORZÁST OKOZÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Tisztítás

Csomagolás

Alakítás

Zsákolás

Csiszolás

Szállítás

Zúzás

Keverés

Betöltés

Szárítás
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A MUNKAERŐ VÉDELME 
AZ RCS ELLEN

A szilícium-dioxid természetes módon jelen van a környezetünkben. 
Pótolhatatlan anyag, amelyet számos iparágban használnak, és amely 
lehetővé teszi modern világunkat. Használata nem kerülhető el, az RCS-
nek való kitettség és a kapcsolódó egészségügyi kockázat azonban igen.
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A munkáltatók a NEPSI helyes gyakorlatainak alkalmazásával védhetik 
munkavállalóikat és másokat. A NEPSI helyes gyakorlatai több mint 70 
feladatlapból állnak, amelyek műszaki ajánlásokat tartalmaznak olyan 
konkrét feladatokra vonatkozóan, amelyek minden olyan iparágban 
alkalmazhatók, ahol az RCS kockázatot jelent.

A helyes gyakorlatok végrehajtása négy lépésben foglalható össze:

JÓ GYAKORLATOK

1. LÉPÉS: 
ÉRTÉKELÉS

3. LÉPÉS: 
MONITOROZÁS

2. LÉPÉS: 
ELLENŐRZÉS

4. LÉPÉS:  
OKTATÁS

Az első lépés annak felmérése, hogy fennáll-e 
az RCS-expozíció jelentős kockázata az Ön 
munkakörnyezetében.

A bevezetett ellenőrző intézkedések 
hatékonyságának nyomon követése.

Döntse el, hogy milyen típusú ellenőrzési és 
megelőzési intézkedéseket kell bevezetni 
az azonosított kockázatok kezelésére (azaz 
kiküszöbölésére vagy elfogadható szintre 
korlátozására).

Tájékoztatás, oktatás és képzés biztosítása a 
munkavállalók számára, hogy tájékozódhassanak a 
munkakörnyezetükben rájuk leselkedő kockázatokról.

Ez az útmutató és a feladatlapok útmutatást nyújtanak mindezen lépések 
munkahelyi végrehajtásához. 
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A „2. lépés: Ellenőrzés” általános bevezetőjeként öt fő technikát 
különböztetünk meg a munkahelyi RCS-expozíció csökkentésére:

Az ellenőrző intézkedések kialakítására és alkalmazására vonatkozó 
további információkat a feladatlapok tartalmazzák (lásd a NEPSI 
Feladatlapokról szóló szakaszt).

Az RCS-expozíció ellenőrzése a munkahelyen

MELLÉKLET
RCS előállítási folyamatok 
végrehajtása zárt környezetben

VÉDŐESZKÖZÖK
(pl. arcmaszk) a por 
belélegzésének 
megakadályozására.

ELSZÍVÁS / 
SZELLŐZÉS
Az RCS felfogása a 
forrásnál, az expozíció 
előtt, és a szennyezett 
levegő cseréje tiszta 
levegőre.

VÍZ
A folyamatok nedvesen 
tartása a por levegőbe 
jutásának megakadályozása 
érdekében

JÓ HIGIÉNIA / 
TAKARÍTÁS
Munkaruhák mosása és a 
folyamatok során keletkező 
por felporszívózása

*nem teljes körű lista
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A „4. lépés: Oktatás” támogatására a NEPSI kifejlesztett egy sor tanulási 
eszközt, amelyek információt és útmutatást nyújtanak a munkavállalók 
védelméhez azáltal, hogy csökkentik a munkahelyi szilícium-dioxid pornak 
való kitettségüket. Négy fő oktatási forrás áll rendelkezésre (ezen útmutató 
mellett - A NEPSI jó gyakorlatai: Útmutató kkv-k számára:

DOLGOZÓK BETANÍTÁSA

Az útmutató kibővített változata, amely gyakorlati információkat 
tartalmaz a munkavállalók egészségvédelmének fokozatos 
javításáról. Ez a dokumentum függelékként tartalmazza a 
feladatlapokat is. A feladatlapok külön-külön is elérhetők online 
(lásd a NEPSI Feladatlapokról szóló szakaszt).

A kkv-k számára készült A5-ös méretű tájékoztató füzet , amely 
a „NEPSI Megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a 
kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú 
termékek megfelelő kezelése és használata vonatkozásában” c. 
dokumentum célját és előnyeit ismerteti.

Az (eredeti) NEPSI jó gyakorlatok útmutatója 

A NEPSI megállapodás útmutatója
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PowerPoint-alapú képzési csomagok sorozata, amelyek 
online és offline egyaránt elérhetők, és amelyek számos 
általános témát fednek le, számos iparágban alkalmazhatóak. 
A képzés támogatja a munkavállalók egészségvédelmét 
azáltal, hogy elmagyarázza a kockázatokat és meghatározza 
azokat a helyes gyakorlati intézkedéseket, amelyek 
sikeresen minimalizálják az RCS-expozíciót. Ezt az ingyenes 
erőforrást felhasználhatja arra, hogy a személyzetet az RCS 
legfontosabb szempontjairól, valamint a különböző RCS-
termelő feladatok biztonságos kezeléséről oktassa.

Közvetlenül a munkavállalóknak szánt, webalapú, vegyes 
tanulási platform, amely audiovizuális tartalmakat foglal 
magában interaktív kvízkérdésekkel a helyes gyakorlatokról és a 
szilikapor veszélyeiről.

PowerPoint képzési csomagok 

E-tanulási platform 

Emellett egy sor munkahelyi plakátot is terveztek, valamint egy útmutatót 
a kkv-k számára a NEPSI szociális párbeszédről szóló megállapodás 
magyarázatára.

Mindezek az erőforrások elérhetők ingyenesen és letölthetők a nepsi.
eu/good-practice-guide oldalon.
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Az útmutató feladatlapokról 

A NEPSI feladatlapok olyan digitális és nyomtatható munkasegédletek, 
amelyek gyakorlati útmutatást és ellenőrzési intézkedéseket nyújtanak, 
segítve a munkáltatókat a biztonságos eljárások kialakításában, a 
munkavállalókat pedig az expozíciós szintek csökkentésében, számos 
gyakori munkatevékenység esetében.

A feladatlapok három kategóriába sorolhatók:

NEPSI ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK (barna)  
a NEPSI megállapodást aláíró valamennyi iparágra (cement, 
kerámia, agyag stb.) vonatkozik.

KÜLÖNLEGES ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK (kék)  
csak korlátozott számú iparágra vonatkozó feladatokból állnak, 
amelyeket az interaktív feladatlapkeresőnkben a feladatlapok 
kulcsában található jelölőnégyzet jelöl.

MENEDZSELÉSI ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK (lila) 
általános menedzselési feladatokhoz kapcsolódnak és az 
összes iparágra érvényesek.



TOOLKIT.NEPSI.EU 20

Az útmutató feladatlapok használata 

A feladatlapoknak minden telephelyen a vezetők és a személyzet 
rendelkezésére kell állniuk. 

A munkáltatóknak minden olyan munkatevékenység megkezdése előtt, 
amely a munkavállalókat RCS-nek teheti ki, kockázatértékelést kell 
végezniük, hogy azonosítsák:

 a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagot

 azt a tevékenységet, amely potenciálisan RCS-t fog 
 generálni

 a keletkező por mennyiségét és az expozíció
 mértékét

Annak eldöntésekor, hogy melyik feladatlapo(ka)t használjuk, elsőbbséget 
kell adni annak a tevékenységnek, amely a legnagyobb forrású RCS 
expozíció. 

A vonatkozó feladatlapon szereplő információk alapján amennyire 
csak lehetséges, ellenőrző intézkedéseket kell bevezetni az expozíció 
ellenőrzésére és korlátozására.

1

2

3
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Eligazodás az útmutató feladatlapok között 

Az összes feladatlap online elérhető az alábbi címen: guide.nepsi.eu/
sheets.

A következő szakasz a feladatlapok magyarázatát, a különböző 
feladatlapok listáját tartalmazza, és meghatározza azokat az iparágakat, 
amelyekben ezek alkalmazhatók.

ÁLTALÁNOS 
2.1. rész

SPECIÁLIS 
2.2. rész

MENEDZSMENT 
2.3. rész

Téma színek

Szakaszikonok

Hozzáférés

Egészség és 
Biztonság

Tervezés és 
berendezés

Általános

Karbantartás

Szervezet

Ellenőrzés és 
tesztelés

Kommunikáció

Ellenőrzés és 
tesztelés

Kézi 
szerszámok

Tisztítás és takarítás

Írásbeli 
megállapodás 

A munka elvégzése

Kézi fűrészek

Képzés

Félálarc

Felügyelet 

PAPR

Egyéni 
védőeszközök

CNC gépek
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Szektorok

Aggregátumok

Műkövek 

Cement

Kerámiák

Kalcium-szilikát 
falazóelemek

Duzzasztott agyag 
aggregátumok 

Öntőipari termékek

Üveg

Ipari ásványok

Ásványgyapot

Bányászat

Gyárilag előállított 
habarcsok

Természetes kövek

Előre öntött beton

Előre kevert beton

MIND
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2.1. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK - MINDEN ÁGAZAT

2.1.1 Felületek és installációk tisztítása 

2.1.2 Épületek tervezése

2.1.3 Vezérlőszoba tervezése

2.1.4 Csővezetékek tervezése

2.1.5 Porelszívó egységek tervezése

2.1.6 Előre nem látható magas expozíciós helyzetek

2.1.7 Általános beltéri tárolás

2.1.8 Általános kültéri tárolás

2.1.9 Általános szellőztetés

2.1.10 Iránymutató higiénia

2.1.11 Kezelő- és szállítórendszerek

2.1.12 Laboratóriumi munka

2.1.13 Lokális elszívó szellőztetés

2.1.14 Karbantartás, szervizelés és javítás

2.1.14a
Száraz vágás és köszörülő műveletek kézi sarokcsiszolókkal/vágókkal vagy 
elektromos falhoronymarókkal

2.1.14b Beton száraz csiszolása elektromos betoncsiszolóval

2.1.14c Száraz csiszolás elektromos kézi szerszámokkal 

2.1.14d
Kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó ásványi munkadarabok vizes kezelése 
kézi szerszámgépek segítségével

2.1.15 Egyéni védőeszközök

2.1.16 Por vagy iszap eltávolítása elszívóegységből

2.1.18 Csomagolórendszerek

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK
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2.2. KONKRÉT ÚTMUTATÓ LAPOK 

2.2.1a Zsákürítés – kisméretű zsákok

2.2.1b Zsákürítés – nagyméretű zsákok

2.2.2 Tétel szakaszos töltése a folyamatba – üveg

2.2.3a Ömlesztett anyag betöltése tartálykocsiba

2.2.3b Ömlesztett anyag betöltése

2.2.4a Ömlesztett anyag lerakodása tartálykocsiból (gőzlefúvatás)

2.2.4b Ömlesztett anyag lerakodása

2.2.5 Magkészítés és préselés öntőműhelyekben

2.2.6 Ásványok / nyersanyagok aprítása

2.2.7 Kerámiák és kőanyagok vágása és csiszolása 

2.2.8 Ásványok / nyersanyagok szárítása

2.2.9 Száraz préselés kerámiáknál

2.2.10 Nagyobb öntvények tisztítása öntőműhelyekben

2.2.11 Kisebb öntvények tisztítása öntőműhelyekben

2.2.12 Végső kezelés (száraz vagy nedves) kerámiáknál és a betonnál

2.2.13 Égetés (máz nélküli, mázas, végső, díszítő) kerámiáknál és köveknél

2.2.14 Üvegolvasztó kemence tétel szakaszos töltése – tárolóüveg

KONKRÉT ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK

A konkrét útmutató feladatlapok csak korlátozott számú iparágra érvényes 
feladatokat tartalmaznak. 

Kérjük, látogasson el a guide.nepsi.eu/sheets oldalon található 
interaktív útmutató feladatlap-keresőre , hogy megtalálja az Ön 
ágazatának megfelelő feladatlapokat.
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KONKRÉT ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK

2.2. KONKRÉT ÚTMUTATÓ LAPOK 

2.2.15 Homokfúvás gyárakban

2.2.16 Ásványok / nyersanyagok őrlése 

2.2.17 Izosztatikus sajtolás (száraz) kerámiáknál

2.2.18 Nagyméretű zsákok használata

2.2.19 Kiütési és kiszórási munkák öntödékben

2.2.20 Bélelés és kitörés öntödékben

2.2.21 Anyagok összekeverése

2.2.22 Időszakos és folyamatos szárítás 

2.2.23 Képlékeny alakítás kerámiáknál és betonnál

2.2.24 Előkészítés kerámiáknál

2.2.25 Homok előkészítése öntödékben

2.2.26a Kis mennyiségek kimérése 

2.2.26b Ömlesztett anyagok kimérése

2.2.27
Víz / adalékanyagok használata az utakon vagy nyílt felületeken a porszint 
csökkentéséhez

2.2.28 Szűrés

2.2.29 Szemcseszórás öntödékben

2.2.30a Kisméretű zsák töltése – durva szemcsés anyagok

2.2.30b Kisméretű zsák töltése – porok / finom szemcsés anyagok

2.2.30c Kisméretű zsákok automatikus töltése

2.2.31 Porlasztásos szárítás kerámiáknál és betonnál

2.2.32 Porlasztásos szárítás kerámiáknál

2.2.33 Finomított, száraz szilicium-dioxidot tartalmazó termékek szállítórendszerei
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KONKRÉT ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK

2.2. KONKRÉT ÚTMUTATÓ LAPOK 

2.2.34 Fúróberendezés használata

2.2.35 Víz felhasználásával végzett portalanítás

2.2.36 Munkalapok telepítése

2.2.37 Légzésvédő eszközök a födémgyártó iparághoz

2.2.38 
Kőfeldolgozás a feldolgozók által: vízzel integrált gépi szerszámok a 
feldolgozóüzemben

2.2.39 Kalcium-szilikát falazóelemek keményítő kocsijainak tisztítása

2.2.40 Kalcium-szilikát falazóelemek formázása keményedés előtt

2.2.41 Kalcium-szilikát falazóelemek felületkezelése

2.2.42 Falazóelemek, agglomerált és természetes kövek nedves vágási folyamatai

2.2.43 Mobil kőfejtő gépek és berendezések - földmunkák és vontatás

2.2.44 Kőfejtő mobil feldolgozó üzem

MENEDZSELÉSI ÚTMUTATÓ FELADATLAPOK

2.3. MENEDZSELÉSI ÚTMUTATÓ LAPOK 

2.3.1 Porfelügyelet

2.3.2 Valós idejű porfelügyelet

2.3.3 Felügyelet

2.3.4 Képzés

2.3.5 Együttműködés a vállalkozókkal



FOLYAMATOS FELÜLVIZSGÁLAT 

Egyetlen munkahely sem tökéletes, és mindig van lehetőség 
a javításra. Idővel új helyes gyakorlatok jelennek meg. 
A bevált gyakorlatok kulcsfontosságú részét képezi a 
folyamatos felülvizsgálat folyamata. Ez azt jelenti, hogy 
rendszeresen felül kell vizsgálni a kockázatokat, az 
ellenőrző intézkedéseket, a felügyeleti módszereket és a 
munkavállalók ismereteit.

Fontos a nagyobb kép áttekintése is. Ez azt jelenti, hogy 
naprakésznek kell lennünk az RCS-nek kitett iparágakkal 
kapcsolatos legújabb jogszabályok, információk és 
fejlemények terén. 

A meglévő intézkedések lehető legszélesebb körű 
végrehajtásának biztosítása a legjobb módja a 
munkavállalói egészség hosszú távú védelmének. 
Minden olyan iparág, amelyben az RCS kockázatot 
jelent, szívesen alkalmazza a NEPSI helyes gyakorlatát a 
munkavállalói kockázat minimalizálása érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL IDE:

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


