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IEVADS

Šajā īsajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par kristālisko 
silīcija dioksīdu un NEPSI labo praksi, kas samazina ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā un 
ar to saistītos veselības apdraudējumus. Tā ir balstīta uz NEPSI 
Labās prakses rokasgrāmatu, kuras pilnā versija ir pieejama 
tiešsaistē vietnē: guide.nepsi.eu.

Kristāliskais silīcija dioksīds ir būtiska mūsu mūsdienu pasaules  
sastāvdaļa, kuru izmanto infrastruktūrā, transportā un ikdienas  
ražojumos, piemēram, tālruņos, automašīnās un dzelzceļa 
transportā. Silīcija dioksīds ir viens no bagātākajiem resursiem  
uz zemes un veido 12% no zemes garozas.

Ja kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus izmanto augstas 
enerģijas procesos, tikko kā sabrukušās kristāliskā silīcija dioksīda 
daļiņas var izdalīties ļoti smalku putekļu veidā. Putekļu daļiņas, 
kuras dēvē par ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu (RCS), 
var nokļūt plaušās. Nelielos daudzumos šie putekļi neizraisa 
problēmas. Tomēr, ja strādājošie ilgstoši tiek pakļautas lielam RCS 
daudzumam, tas var izraisīt arodslimību, kuru sauc par silikozi.

Par laimi, no RCS radītā riska veselībai var izvairīties, ieviešot 
putekļu kontroles pasākumus. Šie pasākumi ir apkopoti NEPSI 
Labās prakses rokasgrāmatā, lai palīdzētu uzņēmumiem un 
darbiniekiem novērst vai mazināt riskus.

PAR ŠO ROKASGRĀMATU
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Uzņēmumiem ir juridisks un morāls pienākums aizsargāt savu 
darbaspēku no apdraudējumiem darba vietā. Ir pierādīts, ka 
NEPSI labās prakses piemērošana krasi samazina RCS iedarbības 
risku darba vietā. 

Piemērojot NEPSI labo praksi, uzņēmumi var izrādīt ciešu 
apņemšanos nodrošināt sava darbaspēka labklājību, kas 
izrādījusies veiksmīga. Tas uzlabo gan uzlabo darbinieku darba 
apstākļus, gan padara uzņēmumus konkurētspējīgākus, kas ir visu 
iesaistīto pušu interesēs. 

KĀPĒC UZŅĒMUMIEM UN DARBINIEKIEM 
PAR TO JĀRŪPĒJAS?



AUTOMAŠĪNAS, AUTOBUSI, VELOSIPĒDI,
CEĻI UN DZELZCEĻI

DzelzceļiKabeļi 

Vējstikls

Priekšējie lukturi

Asfalts

Auto salona apšuvums

Bamperi

Virsbūve

AkumulatoriTrokšņa absorbcija 

Plastmasas līstes

Dzinējs

Baterijas Atstarojoša krāsa
Riepas

Velosipēdu
stūre

Aizsargājošs
apakšklājums

Bremžu kluči

Elektroinstalācija

Rumbas vāciņi

Betons

KAS IR KRISTĀLISKAIS SILĪCIJA 
DIOKSĪDS?

Kristāliskais silīcija dioksīds sastopams gandrīz visur dabā visā 
pasaulē un ir būtiska mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Pazīstams 
arī kā silīcija dioksīds (SiO2), dabā tas visbiežāk sastopams kā 
kvarcs. Tas arī veido lielāko daļu smilšu uz planētas. 

Rūpnieciski kristāliskais silīcija dioksīds tiek novērtēts, pateicoties 
tā cietajai konsistencei un augstajai kušanas temperatūrai. Tā 
pielietojums ir bezgalīgs, tostarp farmācijas un kosmētikas, 
plastmasas, metālu un pat pārtikas produktu ražošanā.



DATORI, TĀLRUŅI,
INTERNETS, ELEKTROENERĢIJA

UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

JŪSU MĀJA

Jumta dakstiņi
Būvmateriāli

Ekrāns

Mikroshēma

Pastiprināts tērauds

Elektriskie vadi

Vēja ģenerators
(lāpstiņas un bagāžnieks)

Optiskās šķiedras kabeļi

Sienu krāsa

Spogulis

Flīzes

Plastmasa

Inženierijas akmens

Ģipsis

Kosmētika

Papīrs

Santehnikas izstrādājumi

Keramika (trauki)

Dzeramās glāzes

Garšvielas
(pretsalipes līdzeklis)

Pulkstenis (regulēšanas
kvarca kristāls)

Zobu birstes rokturis
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Kristāliskais silīcija dioksīds pats par sevi ir inerts un pilnībā drošs. 
Tomēr, ja kristāliskā silīcija dioksīdu saturošus materiālus izmanto 
augstas enerģijas procesos (piemēram, smalcināšanā vai urbšanā), 
var rasties smalkas putekļu daļiņas, kas izplatās gaisā. Šīs putekļu 
daļiņas ir pazīstamas kā ieelpojamais kristāliskais silīcija 
dioksīds (RCS). Šīs daļiņas ir tik niecīgas, ka nav saredzamas 
ar neapbruņotu aci, izņemot  pie spilgta apgaismojuma. 

Kad ieelpojamie putekļi nonāk gaisā, tiem nepieciešams ilgāks 
laiks, lai nosēstos. Vienreizēja putekļu nokļūšana gaisā var izraisīt 
ievērojamu iedarbību uz darba vietu tiem, kas strādā tiešā tuvumā. 
Faktiski slēgtās telpās, kur gaiss pastāvīgi cirkulē un netiek ievadīts 
svaigs gaiss, ieelpojamie putekļi var turēties gaisā vairākas dienas. 

KRISTĀLISKAIS SILĪCIJA DIOKSĪDS UN RCS
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Darba ņēmēji un darba devēji bieži vien nepietiekami novērtē 
RCS putekļu radītos riskus veselībai — putekļi, visticamāk, tiek 
uzskatīti par traucējošiem, nevis bīstamiem. 

Faktiski ir pierādīts, ka ilgstoša liela RCS daudzuma iedarbība 
(piemēram, mēnešus un gadus) izraisa silikozi.

Silikoze ir viena no pasaulē vecākajām zināmajām 
arodslimībām (t.i., slimība, kuru izraisa noteikts darba veids 
vai darba apstākļi). Smalko putekļu daļiņu uzkrāšanās 
plaušās rada neatgriezeniskas mīksto audu rētas. Tas var 
izraisīt apgrūtinātu elpošanu un smagos gadījumos pat nāvi. 

Šo plaušu bojājumu izraisa tikai vissmalkākās daļiņas, kas 
pazīstamas kā ieelpojamā frakcija. Tomēr šīs sīkās 
daļiņas tiek radītas kā daudzu standarta augstas enerģijas 
ražošanas procesu blakusprodukts (skatiet sadaļu 
“Darbības, kas rada vai izplata putekļus”).

Lielākas (neieelpojamas) daļiņas nerada silikozes risku. Tās arī 
rada tie paši augstas enerģijas procesi, bet pirms nonākšanas 
plaušās tiek uztvertas elpošanas sistēmā un izvadītas klepojot.

RCS APDRAUDĒJUMS VESELĪBAI
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Rīkle LIELĀKĀS 
IEELPOJAMĀS 
DAĻIŅAS

‘TORASKĀ 
DAĻA’

‘IEELPOJAMĀ 
DAĻA’Balsene

Traheja un 
primārie bronhi

Sekundārie bronhi

Terminālie bronhi
Alveolas

Papildus silikozei eksperti ir atklājuši saistību starp darbavietas 
ilgstošu pakļaušanu ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu augstiem līmeņiem un plaušu vēzi. Tā rezultātā 
darbavieta tika pakļauta ieelpojama kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai kvarca vai kristobalīta veidā, kas ES direktīvā 
tika iekļauti kā kancerogēni un mutagēni darbavietā.

Cigarešu smēķētājus, visticamāk, negatīvi ietekmē arī ilgstoša 
silīcija dioksīda putekļu iedarbība. 

VĒŽA RISKS

Diagramma, kurā parādītas 
dažādas plaušu daļas.
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SILĪCIJA DIOKSĪDS UN SILĪCIJA 
DIOKSĪDA RŪPNIECĪBA

Kristālisks silīcija dioksīds minerālkvarca formā ir sastopams daudz 
dažādos materiālos. Zemāk esošajā tabulā ir norādīti tipiski 
kristāliskā silīcija dioksīda līmeņi noteiktos minerālu avotos.

KUR SASTOPAMS SILĪCIJA DIOKSĪDS

Pirmais solis, lai mazinātu riskus veselībai, kas saistīti ar 
ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību, ir apzināt 
nozares, kurās tas tiek ražots, un darbības, kas rada RCS putekļus.

MINERĀLU AVOTI
KRISTĀLISKĀ SILĪCIJA DIOKSĪDA 
PROCENTUĀLAIS DAUDZUMS

Agregāti 0 līdz 100%

Lodīšu māls 5 līdz 50%

Bazalts Līdz 5%

Dabīgais diatomīts 5 līdz 30%

Dolerīts Līdz 15%

Krams Vairāk nekā 90%

Granīts Līdz 30%

Akmens grants Vairāk nekā 80%

Dzelzs rūdas 7 līdz 15%

Kaļķakmens Parasti mazāk nekā 1%

Kvarcīts Vairāk nekā 95%

Smiltis Vairāk nekā 90%

Smilšakmens Vairāk nekā 90%

Slāneklis 40 līdz 60%

Šīferis Līdz 40%
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RCS iedarbība tiek konstatēta daudzās nozarēs, tostarp 
rūpniecisko minerālu, karjeru izstrādē, cementa ražošanā, 
celtniecībā un daudzās citās nozarēs.

Tālāk ir norādītas 15 nozares, kurās RCS iedarbība 
darbavietā tiek atzīta un uzskatīta par apdraudējumu 
veselībai:

SILĪCIJA DIOKSĪDS DARBA VIETĀ

Raktuves un 
karjeri

Stikls un 
minerālvate

Kalcija silikāta 
mūrniecība

Keramzīta 
rūpniecība

Agregātu 
ražošana

Keramikas 
rūpniecība

Cementa 
ražošana

Inženierijas 
akmeņi
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Šobrīd ir 18 nozaru asociācijas un viena arodbiedrība (19 
parakstījušās), kas ir apņēmušās īstenot Labo praksi.

NEPSI labā prakse tika izstrādāta, lai informētu darba devējus 
un darbiniekus par RCS radītajiem apdraudējumiem un izglītotu 
viņus saistībā ar metodēm, kā aizsargāt strādnieku veselību, 
samazinot darbavietu pakļaušanu RCS putekļu iedarbībai. 

Liešanas 
rūpniecība

Stikla šķiedras 
ražošana

Saliekamā 
dzelzbetona 
rūpniecība

Rūpnieciskie 
minerāli 

Javas  
rūpniecība

Izolācijas 
ražošana

Gatavs jauktais 
betons
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Ja materiāli, kas satur kristālisku silīcija dioksīdu, tiek pakļauti 
augstas enerģijas procesiem, gaisā var rasties putekļi. Papildus 
pašiem procesiem ir arī vairākas darbības, kas var sacelt 
putekļus, kas netiek atbilstoši aizvākti, palielinot RCS iedarbību 
darbavietā.

Dažādas nozares iekļauj šādas putekļu radīšanas darbības (bet 
ne tikai):

DARBĪBAS, KAS RADA VAI IZPLATA PUTEKĻUS

Tīrīšana

Iepakošana

Veidošana

Iepakošana 
maisos

Slīpēšana

Transportēšana

Saspiešana

Maisīšana

Iekraušana

Žāvēšana
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DARBASPĒKA AIZSARDZĪBA  
NO RCS

Silīcija dioksīds mūsu vidē ir sastopams dabiskā veidā. Tas ir 
neaizstājams materiāls, kuru izmanto dažādās nozarēs, un tas 
mūsdienu pasauli padara iespējamu. No tā lietošanas nevar 
izvairīties, bet no RCS iedarbības un ar to saistīto veselības 
apdraudējumu var.
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Darba devēji var aizsargāt savus darbiniekus un pārējos, 
piemērojot NEPSI labo praksi. NEPSI labās prakses piemēros ir 
vairāk nekā 70 uzdevumu lapas, kurās sniegti tehniski ieteikumi 
konkrētiem uzdevumiem, kas piemērojami visās nozarēs, kur 
pastāv RCS risks.

Labās prakses ieviešanu var apkopot četros posmos:

LABĀ PRAKSE

1. SOLIS: 
VĒRTĒJUMS

3. SOLIS: 
MONITORINGS

2. SOLIS: 
KONTROLE

4. SOLIS: 
IZGLĪTĪBA

Pirmais solis ir novērtēt, vai jūsu darba vidē  
pastāv ievērojams RCS iedarbības risks.

Pārraugiet ieviesto kontroles pasākumu 
efektivitāti.

Izlemiet, kāda veida kontroles un profilakses 
pasākumi būtu jāievieš, lai novērstu 
identificētos riskus (t.i., lai tos novērstu vai  
ierobežotu līdz pieņemamam līmenim).

Sniedziet informāciju, norādījumus un 
apmācību darbaspēkam, lai informētu viņus 
par riskiem, ar kuriem viņi saskaras savā darba 
vidē.

Šajā rokasgrāmatā un uzdevumu lapās ir sniegtas vadlīnijas par 
visu šo darbību veikšanu jūsu darba vietā. 
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Kā vispārīgs ievads 2. solim: kontrole: ir pieci galvenie paņēmieni 
RCS iedarbības samazināšanai darba vietā:

Papildu informācija par šo kontroles pasākumu izstrādi un 
izmantošanu ir iekļauta uzdevumu lapās (skatīt sadaļu  
par NEPSI uzdevumu lapām).

RCS iedarbības kontrole darba vietā

KORPUSS
RCS ražošanas procesu 
vadīšana noslēgtā vidē

AIZSARGAPRĪKOJUMS
(piem., sejas maskas), 
novēršot putekļu ieelpošanu

NOSŪKŠANA / 
VENTILĀCĲA
RCS uztveršana 
izcelsmes vietā, pirms 
esam pakļauti tam, un 
piesārņotā gaisa 
aizstāšana ar tīru gaisu

ŪDENS
Procesu uzturēšana ar 
mitrumu, lai novērstu 
putekļu pārvietošanos gaisā

LABA HIGIĒNA / 
UZKOPŠANA
Darba apģērbu 
mazgāšana un procesu 
radīto putekļu uzsūkšana

*nepilnīgs saraksts
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Lai atbalstītu 4. soli: izglītība: NEPSI ir izstrādājis mācību rīku 
komplektu, kas sniedz informāciju un norādījumus, lai palīdzētu 
aizsargāt darbiniekus, samazinot viņu pakļaušanu silīcija dioksīda 
putekļiem darba vietā. Ir četri galvenie izglītības resursi (papildus 
šai rokasgrāmatai – NEPSI labā prakse: MVU rokasgrāmata):

STRĀDNIEKU APMĀCĪBA

Šīs rokasgrāmatas paplašinātā versija, kas ietver 
praktisku informāciju par pakāpenisku darbinieku 
veselības aizsardzības uzlabošanu. Šajā dokumentā kā 
pielikums ir iekļautas arī uzdevumu lapas. Uzdevumu 
lapas ir pieejamas arī atsevišķi tiešsaistē (skatiet sadaļu 
par NEPSI uzdevumu lapām).

A5 formāta informatīvā brošūra, kas paredzēta MVU, un 
tajā ir izskaidrots NEPSI līguma par darbinieku veselības 
aizsardzību mērķis un ieguvumi, pareizi apstrādājot un 
izmantojot kristāliskā silīcija dioksīdu un to saturošus 
produktus.

NEPSI labās prakses rokasgrāmata (oriģinālā) 

NEPSI līguma rokasgrāmata
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Virkne uz PowerPoint balstītu apmācību pakotņu, kas ir 
pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē, aptver dažādas 
vispārīgas tēmas, kas attiecas uz daudzām nozarēm. 
Apmācība atbalsta darbinieku veselības aizsardzību, 
izskaidrojot riskus un definējot praktiskus labās prakses 
pasākumus, kas sekmīgi samazina RCS iedarbību. Varat 
izmantot šo bezmaksas resursu, lai apmācītu darbiniekus 
par galvenajiem RCS aspektiem un to, kā droši pārvaldīt 
dažādus uzdevumus, kas rada RCS.

Tīmeklī balstīta jaukta mācību platforma, kas paredzēta 
tieši darbiniekiem un kurā ir iekļauts audiovizuāls saturs 
un interaktīvās viktorīnas par labo praksi un silīcija 
dioksīda putekļu radīto bīstamību.

PowerPoint apmācību pakotnes 

E-apmācības platforma 

Turklāt ir izstrādāta virkne darba vietu plakātu kopā ar MVU 
rokasgrāmatu, lai izskaidrotu NEPSI sociālā dialoga līgumu.

Visi šie resursi ir pieejami piekļuvei un lejupielādei bezmaksas 
vietnē: nepsi.eu/good-practice-guide. 
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Par uzdevumu vadlīniju lapām 

NEPSI uzdevumu lapas ir digitāli un izdrukājami darba 
palīglīdzekļi, kas sniedz praktiskus norādījumus un kontroles 
pasākumus, palīdzot darba devējiem izstrādāt drošus procesus un 
darbiniekiem samazināt iedarbības līmeni daudzu parasto darbību 
laikā.

Uzdevumu lapas ir sakārtotas trīs kategorijās:

NEPSI UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS

VISPĀRĪGAS UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS 
(brūnas) attiecas uz visām nozarēm, kas ir parakstījušas  
(cements, keramika, māls utt.) NEPSI līgumu.

ĪPAŠĀS UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS (zilā 
krāsā) sastāv no uzdevumiem, kas attiecas tikai uz 
ierobežota skaita nozarēm sektorā, kuras ir norādītas 
ar atzīmi uzdevuma lapas atslēgā mūsu interaktīvajā 
uzdevumu lapu meklētājā.

VADĪBAS UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS 
(purpursarkanā krāsā) attiecas uz vispārējiem 
vadības uzdevumiem un piemērojamas  
visām nozarēm.
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Uzdevumu vadlīniju lapu izmantošana 
Uzdevumu lapām vadītājiem un darbiniekiem jābūt pieejamām ik 
katrā no objektiem. 

Pirms jebkura darba, kas darbiniekus var pakļaut RCS iedarbībai, 
uzsākšanas darba devējiem ir jāveic riska novērtējums, lai 
noteiktu:

materiālus, kas satur kristālisku silīcija 
dioksīdu

 darbību, kas potenciāli radīs RCS

 putekļu veidošanās apjomu un iedarbību

Izlemjot, kuru(-as) uzdevuma lapu(-as) izmantot, prioritāte jāpiešķir 
darbībai, kas rada lielāko RCS iedarbības avotu. 

Ievērojot informāciju attiecīgajā uzdevumu lapā, jāievieš kontroles 
pasākumi, lai kontrolētu un pēc iespējas ierobežotu iedarbību. 

1

2

3
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Orientēšanās uzdevumu vadlīniju lapās 
Visas uzdevumu lapas ir pieejamas tiešsaistē, un tās var atrast 
vietnē: guide.nepsi.eu/sheets.

Nākamajā sadaļā ir sniegts uzdevumu lapu skaidrojums, dažādu 
uzdevumu lapu saraksts un norādītas nozares, kurās tās var 
izmantot.

VISPĀRĪGA 
INFORMĀCIJA 
2.1 daļa

SPECIFISKI 
2.2 daļa

VADĪBA 
2.3 daļa

Krāsu tēma

Ikonu sadaļa

Piekļuve

Veselība 
un drošība

Dizains un 
aprīkojums

Vispārīga 
informācija

Apkope

Organizācija

Pārbaude 
un testēšana

Komunikācija

Pārbaude 
un testēšana

Manuālie 
instrumenti

Tīrīšana un 
uzkopšana

Rakstisks līgums 

Darba  
uzsākšana

Manuālie zāģi

Apmācība

Pussejas 
respirators

Uzraudzība 

PAPR

Individuālie 
aizsardzības līdzekļi

CNC mašīnas



TOOLKIT.NEPSI.EU 22

Sektori

Agregāti

Aglomerētie akmeņi 

Cements

Keramika

Kalcija silikāts 
Mūrniecības iekārtas

Keramzīta pildvielas 

Lietuve

Stikls

Rūpnieciskie minerāli

Minerālvate

Kalnrūpniecība

Rūpnīcā izgatavotas 
javas

Dabīgie akmeņi

Saliekamais dzelzbetons

Gatavs jauktais betons

VISS
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2.1. VISPĀRĒJAS VADLĪNIJU LAPAS - VISI SEKTORI

2.1.1 Virsmu un instalāciju tīrīšana 

2.2.1 Ēku projektēšana

2.3.1 Kontroles telpu projektēšana

2.4.1 Cauruļu projektēšana

2.5.1 Putekļu nosūkšanas iekārtu projektēšana

2.6.1 Neparedzētu lielas iedarbības situāciju plānošana

2.7.1 Vispārējā iekštelpu uzglabāšana

2.8.1 Vispārējā āra uzglabāšana

2.9.1 Vispārējā ventilācija

2.10.1 Laba higiēna

2.11.1 Pārkraušanas un transporta sistēmas

2.12.1 Laboratorijas darbi

2.13.1 Vietējā nosūces ventilācija

2.14.1 Apkopes, servisa un remonta darbības

2.1.14a Sausās griešanas un slīpēšanas pielietojumi, izmantojot rokas leņķa 
slīpmašīnas/griezējus vai elektriskos sienas griezējus

2.1.14b Betona sausā slīpēšana, izmantojot elektriskās betona virsmas 
slīpmašīnas

2.1.14c Sausās slīpēšanas darbības, izmantojot rokas elektroinstrumentus 

2.1.14d Kristālisko silīcija dioksīdu saturošu minerālu sagatavju mitrā 
apstrāde, izmantojot rokas elektroinstrumentus

2.15.1 Individuālie aizsardzības līdzekļi

2.16.1 Putekļu vai dūņu noņemšana no nosūkšanas iekārtas

2.18.1 Iepakošanas sistēmas

VISPĀRĒJU UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS
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2.2. ĪPAŠU VADLĪNIJU LAPAS 

2.2.1a Maisu iztukšošana – mazie maisi

2.2.1b Maisu iztukšošana – beramkravu maisi

2.2.2 Partijas uzlāde proces laikā – stikls

2.2.3a Beztaras autocisternu iekraušana

2.2.3b Beztaras iekraušana

2.2.4a Beztaras autocisternas izkraušana (izpūšana)

2.2.4b Beztaras izkraušana

5.2.2 Serdes izgatavošana un formēšana lietuvēs

6.2.2 Minerālu/izejvielu smalcināšana

7.2.2 Keramikas un akmens materiālu griešana un pulēšana 

8.2.2 Minerālu/izejvielu žāvēšana

9.2.2 Keramikas sausā presēšana

10.2.2 Lielāku lējumu izstrāde lietuvēs

11.2.2 Mazāku lējumu izstrāde lietuvēs

12.2.2 Keramikas un betona galīgā apstrāde (sausā vai mitrā)

13.2.2 Keramikas un akmeņu apdedzināšana (cepums, glazūra, gala, 
dekorēšana)

ĪPAŠU UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS

Īpašu uzdevumu vadlīniju lapas sastāv tikai no uzdevumiem, kas  
attiecas uz ierobežota skaita rūpniecības nozarēm. 

Lūdzu, apmeklējiet interaktīvo uzdevumu vadlīniju lapu meklētāju 
vietnē: guide.nepsi.eu/sheets, lai atrastu savai nozarei 
atbilstošās uzdevumu lapas.
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ĪPAŠU UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS

2.2. ĪPAŠU VADLĪNIJU LAPAS 

14.2.2 Stikla krāsns partijas uzlāde – konteineru stikls

15.2.2 Smilšu strūklu apstrāde rūpnīcās

16.2.2 Minerālu/izejvielu malšana 

17.2.2 Keramikas izostatiskā presēšana (sausā)

18.2.2 Lielo maisu iepakošana

19.2.2 Izsišana un izkratīšana lietuvēs

20.2.2 Apšuvums un izlaušana lietuvēs

21.2.2 Materiālu sajaukšana

22.2.2 Periodiska un nepārtraukta žāvēšana 

23.2.2 Plastmasas formēšana keramikas un betona nozarē

24.2.2 Sagatavošana keramikas nozarē

25.2.2 Smilšu sagatavošana lietuvēs

2.2.26a Nelielu daudzumu svēršana 

2.2.26b Beztaras materiālu svēršana

27.2.2 Ūdens/piedevu izmantošana uz ceļiem vai atklātām virsmām, lai  
mazinātu putekļu līmeni

28.2.2 Skrīnings

29.2.2 Apstrāde ar skrošu strūklu lietuvēs

2.2.30a Mazo maisiņu pildīšana – rupji produkti

2.2.30b Mazo maisiņu pildīšana – milti/smalki

2.2.30c Automatizēta mazo maisiņu pildīšana

31.2.2 Izsmidzināšanas žāvēšana keramikas un betona nozarē

32.2.2 Stiklošana ar izsmidzināšanu keramikas nozarē
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ĪPAŠU UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS

2.2. ĪPAŠU VADLĪNIJU LAPAS 

33.2.2 Smalku sausu silīcija dioksīda izstrādājumu transportēšanas sistēmas

34.2.2 Urbšanas iekārtas izmantošana

35.2.2 Putekļu novēršana ar ūdens palīdzību

36.2.2 Darba virsmu uzstādīšana

37.2.2 Elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļi plātņu rūpniecībā

38.2.2 Akmens izgatavošana, kuru veic ražotāji: ūdenī integrēti  
mehāniski instrumenti ražošanas rūpnīcā

39.2.2 Kalcija silikāta mūra elementu sacietējušu ratiņu tīrīšana

40.2.2 Kalcija silikāta mūra elementu formēšana pirms sacietēšanas

41.2.2 Kalcija silikāta mūra elementu virsmas apstrāde

42.2.2 Mūra elementu, aglomerēto un dabīgo akmeņu mitrās griešanas 
procesi

43.2.2 Karjeru mobilā tehnika un aprīkojums – rakšana un transportēšana

44.2.2 Karjeru mobilā pārstrādes rūpnīca

VADĪBAS UZDEVUMU VADLĪNIJU LAPAS

2.3. VADĪBAS VADLĪNIJU LAPAS 

2.3.1 Putekļu monitorings

2.3.2 Putekļu monitorings reāllaikā

2.3.3 Uzraudzība

2.3.4 Apmācība

2.3.5 Darbs ar darbuzņēmējiem



NEPĀRTRAUKTS PĀRSKATS 

Neviena darba vieta nav ideāla, un vienmēr ir 
iespēja veikt uzlabojumus. Laika gaitā parādās 
jauna labā prakse. Galvenā labās prakses daļa ir 
nepārtrauktas pārskatīšanas process. Tas nozīmē, 
ka periodiski jāpārskata riski, kontroles pasākumi, 
monitoringa metodes un darbaspēka zināšanas.

Ir svarīgi arī pārskatīt kopainu. Tas nozīmē, ka 
jābūt informētam par jaunākajiem tiesību aktiem, 
informāciju un notikumiem attiecībā uz nozarēm, 
kas pakļautas RCS. 

Esošo pasākumu iespējami plašākas īstenošanas 
nodrošināšana ir labākais veids, kā ilgtermiņā 
aizsargāt darbinieku veselību. Jebkura nozare, 
kurā RCS rada risku, ir laipni aicināta izmantot 
NEPSI labo praksi, lai mazinātu risku attiecībā uz 
saviem darbiniekiem.

LAI IEGŪTU PAPILDINFORMĀCIJU, 
APMEKLĒJIET VIETNI:

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


