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INTRODUZZJONI

Din il-gwida qasira toffri informazzjoni dwar is-silika kristallina u l-Prattiki 
Tajbin ta’ NEPSI li jnaqqsu l-esponiment okkupazzjonali għas-silika 
kristallina respirabbli (RCS) u r-riskji għas-saħħa assoċjati. Din hija 
bbażata fuq il-Gwida għal Prattika Tajba ta’ NEPSI, li l-verżjoni sħiħa 
tagħha hija disponibbli online fuq guide.nepsi.eu.

Is-silika kristallina hija komponent vitali fid-dinja moderna tagħna, użata  
fl-infrastruttura, fit-trasport u l-oġġetti ta’ kuljum bħat-telefons,  
il-karozzi u l-ferroviji. Is-silika hija fost ir-riżorsi l-aktar abbundanti  
fid-dinja u tammonta għal 12% tal-qoxra tad-dinja.

Meta l-materjali li fihom is-silika kristallina jintużaw fi proċessi li jużaw 
ħafna enerġija, il-partiċelli tas-silika kristallina li jkunu għadhom kemm 
inkissru jistgħu jiġu rilaxxati fil-forma ta’ trab fin ħafna. Il-partiċelli tat-trab, 
li ssir referenza għalihom bħala silika kristallina respirabbli (RCS), jistgħu 
jidħlu fil-pulmun. Fi kwantitajiet żgħar, dan it-trab ma jimponi l-ebda 
problema. Madankollu, jekk individwi jiġu esposti għal ammonti kbar ta’ 
RCS fuq perjodi ta’ żmien twal, dan jista’ jikkawża marda okkupazzjonali 
jgħidulha silikożi.

Fortunatament, ir-riskji għas-saħħa imposti mill-RCS jistgħu jiġu evitati 
billi jiġu stabbiliti miżuri ta’ kontroll tat-trab. Dawn il-miżuri ġew miġbura 
flimkien fil-Gwida għal Prattika Tajba ta’ NEPSI biex jgħinu lill-kumpaniji u 
l-ħaddiema jeliminaw jew inaqqsu r-riskji.

DWAR DAN IL-MANWAL
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Il-kumpaniji għandhom obbligu legali u morali biex jipproteġu l-forza tax-
xogħol tagħhom mill-perikli fil-post tax-xogħol. L-applikazzjoni tal-Prattiki 
Tajbin ta’ NEPSI ntweriet li tnaqqas b’mod drastiku r-riskju ta’ esponiment 
għall-RCS fil-post tax-xogħol. 

Permezz tal-applikazzjoni tal-Prattiki Tajbin ta’ NEPSI, il-kumpaniji jistgħu 
juru impenn serju lejn il-benesseri tal-forza tax-xogħol tagħhom li ntwera 
li għandu suċċess. Dan itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati kif 
ukoll jagħmel in-negozji aktar kompetittivi — li huwa fl-aħjar interess ta’ 
kulħadd. 

GĦALIEX IL-KUMPANIJI U L-ĦADDIEMA 
GĦANDHOM IĦOSSUHOM IKKONĊERNATI?



KAROZZI, XARABANKS, ROTI,
TOROQ U FERROVIJI

FerrovijiKejbils

Windskrin

Fanali ta’ quddiem

Asfalt

Inforra ta’ ġewwa tal-karozza

Bumpers

Karozzerija

AkkumulaturiAssorbiment tal-ħoss

Forom tal-plastik

Magna

Batteriji Żebgħa li tirrifletti
Tajers

Manubriji
tar-rota

Kisi minn
taħt protettiv

Pads tal-brejk

Wajers

Kapep tal-buttun (hub caps)

Konkrit

X’INHI S-SILIKA KRISTALLINA?

Is-silika kristallina sseħħ kważi kullimkien fid-dinja naturali u hija komponent 
essenzjali fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Magħrufa wkoll bħala diossidu tas-
silikon (SiO2), din tinstab komunement fin-natura bħala kwarz. Din tifforma 
wkoll il-biċċa l-kbira tar-ramel fuq il-pjaneta. 

Industrijalment, is-silika kristallina hija apprezzata għall-konsistenza iebsa  
u l-punt tat-tidwib għoli tagħha. L-applikazzjonijiet tagħha huma bla tmiem 
– inkluż fil-manifattura tal-farmaċewtiċi u tal-kożmetiċi, tal-plastiks, tal-
metalli u anke tal-prodotti tal-ikel.



KOM PJUTERS, TELEFONS, 
INTERNET, ELETTRIKU 

U TELEKOM UNIKAZZJONIJIET

ID-DAR TIEGĦEK

Madum tas-saqaf
Materjali tal-kostruzzjoni

Skrin

Mikroċippa

Azzar rinfurzat

Wajers tal-elettriku

Ġeneratur tar-riħ
(xfafar u t-tronk)

Kejbils tal-�bra ottika

Żebgħa tal-ħajt

Mera

Madum 

Plastiks

Ġebel maħdum

Ġibs 

Kożmetiċi 

Karta

Tagħmir sanitarju

Ċeramika (dixxijiet)

Tazzi tax-xorb

Ħwawar
(aġent kontra t-tagħqid)

Arloġġ (kristall tal-kwart 
għar-regolazzjoni)

Manku tal-ixkupilja tas-snien
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Is-silika kristallina waħedha hija inerti u kompletament sikura. Madankollu, 
meta materjali li fihom is-silika kristallina jintużaw fi proċessi li jużaw ħafna 
enerġija (bħat-tfarrik jew tħaffir), jistgħu jiġu ġġenerati u sospiżi fl-arja 
partiċelli ta’ trab fin. Dawn il-partiċelli tat-trab huma magħrufa bħala 
silika kristallina respirabbli (RCS). Dawn il-partiċelli huma tant 
żgħar li ma jistgħux jiġu osservati mingħajr lenti, ħlief taħt dawl qawwi. 

Meta jkun fl-arja, it-trab respirabbli jieħu ħin twil biex jiddepożita ruħu. 
Rilaxx wieħed ta’ trab fl-arja jista’ jwassal għal esponiment sinifikanti 
fil-post tax-xogħol għal dawk li qed jaħdmu fil-viċinanza diretta. Fil-fatt, 
f’postijiet magħluqa fejn l-arja qed tiġi movimentata kontinwament u 
l-ebda arja friska ma qed tiġi introdotta, it-trab respirabbli jista’ jibqa’ fl-
arja għal diversi jiem. 

IS-SILIKA KRISTALLINA U L-RCS
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Ir-riskji għas-saħħa kkawżati mit-trab tal-RCS ħafna drabi huma 
sottovalutati mill-ħaddiema u l-impjegaturi — it-trab aktar huwa probabbli 
li jitqies bħala inkonvenjenza, milli periklu. 

Fil-fatt, l-esponiment għal kwantitajiet kbar ta’ RCS għal perjodi estiżi (eż. 
tul xhur u snin), intwera li jikkawża s-silikożi.

Is-silikożi hija waħda mill-eqdem mardiet okkupazzjonali magħrufa fid-
dinja (jiġifieri marda kkawżata minn impjieg jew kundizzjonijiet tax-xogħol 
speċifiċi). L-akkumulazzjoni kumulattiva ta’ partiċelli tat-trab fin fil-pulmun 
tirriżulta f’fibrożi irreparabbli tat-tessut artab. Dan jista’ jwassal għal 
diffikultajiet biex tieħu n-nifs u, f’każijiet severi, mewt. 

Huma biss l-iżgħar partiċelli possibbli, magħrufa bħala l-frazzjoni 
respirabbli, li jikkawżaw din il-ħsara fil-pulmun. Madankollu, dawn il-
partiċelli żgħar ħafna huma maħluqa bħala prodott sekondarju ta’ ħafna 
proċessi industrijali standard li jużaw ħafna enerġija (ara t-taqsima 
Attivitajiet li Jiġġeneraw jew Jiddisturbaw it-Trab).

Partiċelli ikbar (mhux respirabbli) ma jimponux riskju ta’ silikożi. Dawn 
huma ġġenerati wkoll mill-istess proċessi li jużaw ħafna enerġija iżda 
jinqabdu mis-sistema respiratorja qabel ma jilħqu l-pulmun u jitneħħew 
permezz tas-sogħla.

IL-PERIKLI GĦAS-SAĦĦA TAL-RCS
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Minbarra s-silikożi, l-esperti skoprew relazzjoni bejn l-esponiment fit-tul fuq 
il-post tax-xogħol għal livelli għoljin ta’ trab tas-silika kristallina respirabbli 
u l-kanċer tal-pulmun. Dan wassal biex l-esponiment fuq il-post tax-xogħol 
għat-trab tas-silika kristallina respirabbli, fil-forma ta’ kwarz jew kristobalit, 
jiġi inkluż fid-direttiva tal-UE dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni fuq il-post 
xogħol.

Dawk li jpejpu s-sigaretti huma l-aktar probabbli li jiġu affettwati  
negattivament mill-esponiment fit-tul għat-trab tas-silika. 

IR-RISKJU TA’ KANĊER

Farinġi L-IKBAR PARTIĊELLI 
LI JITTIEĦDU MAN-NIFS

‘FRAZZJONI 
TORAĊIKA’

‘FRAZZJONI 
RESPIRABBLI’Larinġi

Trakea u 
Bronki Primarju

Bronki Sekondarju

Bronki Terminali
Alveoli

Dijagramma li turi l-partijiet 
differenti tal-pulmun.



TOOLKIT.NEPSI.EU 10

IS-SILIKA U L-INDUSTRIJA TAS-SILIKA

Is-silika kristallina, fil-forma ta’ kwarz minerali, tinstab f’ħafna materjali 
differenti. It-tabella t’hawn taħt tagħti indikazzjoni tal-livelli tipiċi ta’ silika 
kristallina f’ċerti sorsi minerali.

FEJN ISSEĦĦ IS-SILIKA

L-ewwel pass biex jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa assoċjati mal-esponiment 
għas-silika kristallina respirabbli (RCS) huwa li wieħed ikun konxju dwar 
f’liema industriji dan iseħħ, u l-attivitajiet li jiġġeneraw it-trab tal-RCS.

SORSI MINERALI PERĊENTWAL TA’ SILIKA KRISTALLINA

Aggregati 0 sa 100%

Tafal tal-kawlina 5 sa 50%

Bażalt Sa 5%

Diatomit naturali 5 sa 30%

Dolerit Sa 15%

Żnied Iktar minn 90%

Granit Sa 30%

Ġebel imrammel Iktar minn 80%

Minerali tal-Ħadid 7 sa 15%

Ġebla tal-ġir Normalment inqas minn 1%

Kwarzit Iktar minn 95%

Ramel Iktar minn 90%

Blat ramli Iktar minn 90%

Shale 40 sa 60%

Lavanja Sa 40%
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L-esponiment għall-RCS iseħħ f’diversi industriji, li jinkludu l-minerali 
industrijali, il-barrieri, il-produzzjoni tas-siment, il-kostruzzjoni u ħafna 
oħrajn.

Dawn li ġejjin huma 15-il industrija li fihom l-esponiment fuq il-post tax-
xogħol għall-RCS huwa rikonoxxut u ttrattat bħala riskju għas-saħħa:

IS-SILIKA FIL-POST TAX-XOGĦOL

Il-Minjieri u 
l-Barrieri

Is-Suf tal-Ħġieġ u 
Minerali

Il-Blokki tas-Silikat 
tal-Kalċju

L-industrija tat-
Tafal Espandut

Il-Produzzjoni ta’ 
Aggregati

L-Industrija taċ-
Ċeramika

Il-Produzzjoni tas-
Siment

Il-Ġebel Maħdum
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Attwalment hemm 18-il assoċjazzjoni tal-industrija u trade union waħda 
(19-il firmatarju) li huma impenjati lejn l-implimentazzjoni tal-Prattiki Tajbin.

Il-Prattiki Tajbin ta’ NEPSI ġew żviluppati biex iqajmu għarfien fost 
l-impjegaturi u l-ħaddiema dwar il-perikli tal-RCS u biex jedukawhom 
dwar it-tekniki biex jipproteġu s-saħħa tal-ħaddiema, billi jnaqqsu 
l-esponiment okkupazzjonali tagħhom għat-trab tal-RCS. 

L-Industrija tal-
Fonderiji

Il-Produzzjoni tal-
Fibri tal-Ħġieġ

L-Industrija 
tal-Konkrit 
Prefabbrikat

Il-Minerali 
Industrijali 

L-Industrija  
tat-Tajn tat-Tikħil

Il-Produzzjoni tal-
Iżolament

Il-Konkrit Imħallat 
Lest
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It-trab fl-arja jista’ jiġi ġġenerat meta materjali li fihom is-silika 
kristallina jgħaddu minn proċessi li jużaw ħafna enerġija. Minbarra 
l-proċessi stess, hemm ukoll diversi attivitajiet li jistgħu jiddisturbaw it-
trab li ma jkunx tnaddaf sew, li jżid l-esponiment fuq il-post tax-xogħol 
għall-RCS.

Fl-industriji differenti, l-attivitajiet li jiġġeneraw it-trab jinkludu (iżda 
mhumiex limitati għal):

ATTIVITAJIET LI JIĠĠENERAW JEW JIDDISTURBAW IT-
TRAB

It-Tindif

L-Imballaġġ

L-Iffurmar

Il-Mili ta’ Boroż

It-Tħin

It-Trasport

It-Tfarrik

It-Taħlit

It-Tagħbija

It-Tnixxif



TOOLKIT.NEPSI.EU 14

KIF JIĠU PROTETTI L-ĦADDIEMA  
MILL-RCS

Is-silika hija preżenti b’mod naturali fl-ambjent tagħna. Dan huwa materjal 
insostitwibbli użat fl-industriji u jgħin biex id-dinja moderna tagħna tkun 
possibbli. L-użu tiegħu ma jistax jiġi evitat, iżda l-esponiment għall-RCS u 
l-periklu relatat għas-saħħa jistgħu.
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L-impjegaturi jistgħu jipproteġu l-impjegati tagħhom u oħrajn billi japplikaw 
il-Prattiki Tajbin ta’ NEPSI. Fil-Prattiki Tajbin ta’ NEPSI hemm aktar minn 70 
skeda ta’ kompiti li jipprovdu rakkomandazzjonijiet tekniċi għal kompiti 
speċifiċi li japplikaw fl-industriji fejn l-RCS tirrappreżenta riskju.

L-implimentazzjoni tal-Prattiki Tajbin tista’ tingħata fil-qosor f’erba’ passi:

IL-PRATTIKI TAJBIN

PASS 1: 
VALUTAZZJONI

PASS 3: 
MONITORAĠĠ

PASS 2:  
KONTROLL

PASS 4: 
EDUKAZZJONI

L-ewwel pass huwa li tivvaluta jekk hemmx riskju 
sinifikanti ta’ esponiment għall-RCS fl-ambjent tax-
xogħol tiegħek.

Immonitorja l-effettività tal-miżuri ta’ kontroll fis-
seħħ.

Iddeċiedi x’tip ta’ miżuri ta’ kontroll u prevenzjoni 
għandhom jiġu stabbiliti biex jindirizzaw ir-riskji 
identifikati (jiġifieri biex jiġu eliminati, jew biex jiġu 
limitati għal livell aċċettabbli).

Ipprovdi informazzjoni, struzzjoni u taħriġ lill-forza 
tax-xogħol sabiex tinformahom dwar ir-riskji li 
jiffaċċjaw fl-ambjenti tax-xogħol tagħhom.

Din il-gwida, u l-iskedi tal-kompiti, jipprovdu gwida dwar kif jistgħu jiġu 
implimentati dawn il-passi kollha fil-post tax-xogħol tiegħek. 
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Bħala introduzzjoni ġenerali għal “Pass 2: Kontroll”, hemm ħames tekniki 
ewlenin biex tnaqqas l-esponiment għall-RCS fil-post tax-xogħol:

Aktar informazzjoni dwar id-disinn u l-użu ta’ dawn il-miżuri ta’ kontroll 
hija inkluża fl-Iskedi tal-Kompiti (ara t-taqsima dwar l-Iskedi tal-
Kompiti ta’ NEPSI).

Kif tikkontrolla l-esponiment għall-RCS fil-post tax-xogħol

SPAZJU MAGĦLUQ
It-twettiq ta’ proċessi li 
jipproduċu l-RCS f’ambjent 
issiġillat

TAGĦMIR PROTETTIV
(eż. maskri tal-wiċċ) jipprevjenu 
li t-trab jittieħed man-nifs

ESTRAZZJONI / 
VENTILAZZJONI
Il-qbid tal-RCS fis-sors, 
qabel ma niġu esposti 
għaliha, u s-sostituzzjoni 
ta’ arja kontaminata 
b’arja nadifa

ILMA
Iż-żamma tal-proċessi 
fl-imxarrab sabiex nevitaw 
li t-trab jiġi sospiż fl-arja

IĠJENE / TINDIF 
INTERN TAJJEB
Il-ħasil tal-ħwejjeġ 
tax-xogħol u l-ġbir 
b’vacuum cleaner tat-trab 
prodott mill-proċessi

*lista mhux eżawrjenti
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Sabiex tappoġġja l-“Pass 4: Edukazzjoni”, NEPSI żviluppat sett ta’ 
għodod tat-tagħlim li jipprovdu informazzjoni u gwida biex jgħinu 
jipproteġu l-ħaddiema permezz tat-tnaqqis tal-esponiment tagħhom 
għat-trab tas-silika fil-post tax-xogħol. Hemm erba’ riżorsi tal-edukazzjoni 
ewlenin (minbarra din il-gwida – Il-Prattiki Tajbin ta’ NEPSI: Gwida għall-
SMEs):

IT-TAĦRIĠ TAL-ĦADDIEMA

Verżjoni estiża ta’ din il-Gwida li tinkludi informazzjoni prattika 
dwar kif wieħed itejjeb b’mod progressiv il-protezzjoni tas-saħħa 
tal-ħaddiema. Dan id-dokument jinkludi wkoll l-Iskedi tal-Kompiti 
bħala appendiċi. L-Iskedi tal-Kompiti huma disponibbli wkoll 
separatament online (ara t-taqsima dwar l-Iskedi tal-Kompiti ta’ 
NEPSI).

Fuljett informattiv A5 iddisinjat għall-SMEs, li jispjega l-iskop 
u l-benefiċċji tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tas-Saħħa tal-
Ħaddiema permezz tal-Immaniġġjar Tajjeb u l-Użu tas-Silika 
Kristallina u Prodotti li Jinkluduha.

Il-Gwida għal Prattika Tajba ta’ NEPSI (oriġinali) 

Il-Gwida għall-Ftehim ta’ NEPSI
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Serje ta’ pakketti ta’ taħriġ ibbażati fuq PowerPoint, aċċessibbli 
kemm online kif ukoll offline, li jkopru firxa ta’ suġġetti ġenerali, 
applikabbli f’diversi industriji. It-taħriġ jappoġġja l-protezzjoni 
tas-saħħa tal-ħaddiema billi jispjega r-riskji u jiddefinixxi miżuri 
prattiċi ta’ prattika tajba li se jnaqqsu b’suċċess l-esponiment 
għall-RCS. Inti tista’ tuża din ir-riżorsa mingħajr ħlas biex tħarreġ 
lill-istaff dwar l-aspetti prinċipali tal-RCS, u kif jimmaniġġjaw 
b’mod sikur diversi kompiti li jipproduċu l-RCS.

Pjattaforma tat-tagħlim imħallat ibbażata fuq il-web iddirezzjonata 
lejn il-ħaddiema, li tinkorpora kontenut awdjoviżiv ma’ kwiżis 
interattivi dwar il-Prattiki Tajbin u l-perikli tat-trab tas-silika.

Pakketti ta’ Taħriġ fuq PowerPoint 

Il-Pjattaforma tat-Tagħlim Elettroniku 

Minbarra dan, ġew iddisinjati serje ta’ posters għal fuq il-post tax-xogħol 
flimkien ma’ gwida għall-SMEs li tispjega l-ftehim ta’ djalogu soċjali ta’ 
NEPSI.

Dawn ir-riżorsi kollha jistgħu jiġu aċċessati u jitniżżlu mingħajr ħlas minn 
fuq nepsi.eu/good-practice-guide. 
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Dwar l-iskedi ta’ gwida għall-kompiti 

L-iskedi tal-kompiti ta’ NEPSI huma għajnuniet għax-xogħol diġitali 
u stampabbli li jipprovdu gwida prattika u miżuri ta’ kontroll li jgħinu 
l-impjegaturi jiddisinjaw proċessi sikuri, u l-impjegati biex inaqqsu l-livelli 
ta’ esponiment għal ħafna attivitajiet ta’ xogħol komuni.

L-iskedi tal-kompiti huma organizzati fi tliet kategoriji:

SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI TA’ NEPSI

L-ISKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI ĠENERALI 
(kannella) japplikaw għall-industriji kollha li huma firmatarji  
(siment, ċeramika, tafal eċċ.) tal-Ftehim ta’ NEPSI.

L-ISKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI SPEĊIFIĊI (blu)  
jikkonsistu minn kompiti li jikkonċernaw biss numru limitat  
ta’ setturi tal-industrija, indikati b’kaxxa li timmarkaha  
fid-didaskalija tal-iskedi tal-kompiti fl-għodda interattiva tagħna biex 
issib l-iskedi tal-kompiti.

L-ISKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI TA’ ĠESTJONI 
(vjola) huma relatati ma’ kompiti ġenerali ta’ ġestjoni u japplikaw  
għall-industriji kollha.
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Kif tuża l-Iskedi ta’ gwida għall-kompiti 

L-iskedi tal-kompiti għandhom ikunu disponibbli għall-maniġers u l-istaff 
f’kull sit. 

Qabel jibdew kwalunkwe attività tax-xogħol li tista’ tesponi l-ħaddiema 
għall-RCS, l-impjegaturi għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskji biex 
jidentifikaw:

 il-materjal li fih is-silika kristallina

 l-attività li tista’ tiġġenera potenzjalment l-RCS

 l-ammont ta’ ġenerazzjoni ta’ trab u esponiment 
 għalih

Meta jkun qed jiġi deċiż liema skeda/i tal-kompiti jintużaw, għandha 
tingħata prijorità lill-attività li tiġġenera l-ikbar sors ta’  
esponiment għall-RCS. 

Skont l-informazzjoni fuq l-iskeda tal-kompiti rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti miżuri ta’ kontroll għall-kontroll u l-limitazzjoni tal-esponiment  
sa fejn dan huwa possibbli. 

1

2

3
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Kif issib dak li trid fl-iskedi ta’ gwida għall-kompiti 

L-iskedi tal-kompiti kollha huma disponibbli online u jistgħu jinstabu fuq 
guide.nepsi.eu/sheets.

It-taqsima li ġejja tipprovdi spjegazzjoni dwar l-iskedi tal-kompiti, il-lista 
ta’ skedi tal-kompiti differenti u tidentifika l-industriji li jistgħu jiġu applikati 
fihom.

ĠENERALI 
Parti 2.1

SPEĊIFIĊI 
Parti 2.2

ĠESTJONI 
Parti 2.3

Kuluri Tematiċi

Ikoni tat-Taqsimiet

Aċċess

Saħħa u 
sikurezza

Disinn u 
tagħmir

Ġenerali

Manutenzjoni

Organizzazzjoni

Eżaminazzjoni 
u ttestjar

Komunikazzjoni

Eżaminazzjoni 
u ttestjar

Għodod 
manwali

Tindif u 
housekeeping

Ftehim bil-miktub 

Twettiq  
tax-xogħol

Srieraq manwali

Taħriġ

Respiratur li 
jgħatti nofs 

wiċċ

Superviżjoni 

PAPR

Tagħmir protettiv 
personali

Magni CNC
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Setturi

Aggregati

Ġebel Agglomerat 

Siment

Ċeramika

Blokki  
tas-Silikat tal-Kalċju

Aggregati tat-Tafal 
Espandut 

Fonderija

Ħġieġ

Minerali Industrijali

Suf Minerali

Estrazzjoni Minerarja

Tajn tat-Tikħil Magħmul fil-
Fabbrika

Ġebel Naturali

Konkrit Prefabbrikat

Konkrit Imħallat Lest

KOLLHA
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2.1. SKEDI TA’ GWIDA ĠENERALI - IS-SETTURI KOLLHA

2.1.1 Tindif ta’ uċuħ u installazzjonijiet 

2.1.2 Id-disinn tal-bini

2.1.3 Id-disinn tal-kmamar tal-kontroll

2.1.4 Id-disinn tal-katusi

2.1.5 Id-disinn tal-unitajiet tal-estrazzjoni tat-trab

2.1.6 Ippjanar għal sitwazzjonijiet ta’ esponiment għoli mhux prevedibbli

2.1.7 Ħżin ġenerali fuq ġewwa

2.1.8 Ħżin ġenerali fuq barra

2.1.9 Ventilazzjoni ġenerali

2.1.10 Iġjene tajba

2.1.11 Sistemi ta’ maniġġ u trasport

2.1.12 Xogħol fil-laboratorju

2.1.13 Ventilazzjoni tal-egżost lokali

2.1.14 Attivitajiet ta’ manutenzjoni, servizz u tiswija

2.1.14a
Applikazzjonijiet ta’ qtugħ u tħin fix-xott bl-użu ta’ moli/ tagħmir tal-qtugħ 
angolari jew chasers tal-ħitan elettriċi li jinżammu fl-idejn

2.1.14b Tħin fix-xott ta’ konkrit bl-użu ta’ moli tal-uċuħ tal-konkrit elettriċi

2.1.14c
Attivitajiet ta’ xkatlar fix-xott bl-użu ta’ għodod bil-mutur elettriċi li jinżammu 
fl-idejn 

2.1.14d
Ipproċessar fl-imxarrab ta’ biċċiet maħdumin tal-minerali li fihom is-silika 
kristallina bl-użu ta’ għodod bil-mutur li jinżammu fl-idejn

2.1.15 Tagħmir protettiv personali

2.1.16 Tneħħija ta’ trab jew ħama minn unità tal-estrazzjoni

2.1.18 Sistemi tal-imballaġġ

SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI ĠENERALI



TOOLKIT.NEPSI.EU 24

2.2. SKEDI TA’ GWIDA SPEĊIFIĊI 

2.2.1a Żvojtar ta’ boroż – boroż żgħar

2.2.1b Żvojtar ta’ boroż – boroż b’materjal sfuż

2.2.2 Tqegħid ta’ lottijiet fil-proċess – ħġieġ

2.2.3a Tagħbija ta’ tankers tat-triq b’tagħbijiet sfużi

2.2.3b Tagħbija ta’ materjal sfuż

2.2.4a Ħatt ta’ tankers tat-triq b’tagħbijiet sfużi (titjir mar-riħ)

2.2.4b Ħatt ta’ materjal sfuż

2.2.5 Manifattura ta’ qlub u forom fil-fonderiji

2.2.6 Tkissir ta’ minerali/materja prima

2.2.7 Qtugħ u llostrar ta’ materjali taċ-ċeramika u tal-ġebel 

2.2.8 Tnixxif ta’ minerali/materja prima

2.2.9 Ippressar fix-xott fiċ-ċeramika

2.2.10 Tirqim tat-truf ta’ oġġetti fonduti kbar fil-fonderiji

2.2.11 Tirqim tat-truf ta’ oġġetti fonduti żgħar fil-fonderiji

2.2.12 Trattament finali (xott jew imxarrab) fiċ-ċeramika u l-konkrit

2.2.13
Raffinar termiku (mingħajr glejż, bil-glejż, finali, tad-dekorazzjoni) fiċ-
ċeramika u l-ġebel

2.2.14 Tqegħid ta’ lottijiet fil-forn tal-ħġieġ – ħġieġ tal-kontenituri

SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI SPEĊIFIĊI

L-iskedi ta’ gwida għall-kompiti speċifiċi jikkonsistu minn kompiti li 
jikkonċernaw biss għadd limitat ta’ setturi tal-industrija. 

Jekk jogħġbok żur l-għodda interattiva għas-sejba tal-iskedi ta’ gwida 
għall-kompiti fuq guide.nepsi.eu/sheets biex issib l-iskedi tal-kompiti 
rilevanti għas-settur tiegħek.
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SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI SPEĊIFIĊI

2.2. SKEDI TA’ GWIDA SPEĊIFIĊI 

2.2.15 Sandblasting fil-fabbriki

2.2.16 Tħin ta’ minerali/materja prima 

2.2.17 Ippressar isostatiku (xott) fiċ-ċeramika

2.2.18 Mili ta’ boroż kbar

2.2.19 Estrazzjoni u żvojtar tal-forom fil-fonderiji

2.2.20 Kisi u tneħħija mill-forom fil-fonderiji

2.2.21 Taħlit ta’ materjali

2.2.22 Tnixxif perjodiku u kontinwu 

2.2.23 Iffurmar tal-plastik fiċ-ċeramika u l-konkrit

2.2.24 Preparazzjoni fiċ-ċeramika

2.2.25 Preparazzjoni tar-ramel fil-fonderiji

2.2.26a Użin ta’ kwantitajiet żgħar 

2.2.26b Użin ta’ materjali sfużi

2.2.27
L-użu ta’ ilma/addittivi fuq it-toroq jew uċuħ esposti  
għat-tnaqqis tal-livelli tat-trab

2.2.28 Tgħarbil

2.2.29 Shot-blasting fil-fonderiji

2.2.30a Mili ta’ boroż żgħar – prodotti mhux raffinati

2.2.30b Mili ta’ boroż żgħar – dqiq/trab fin

2.2.30c Mili awtomatizzat ta’ boroż żgħar

2.2.31 Tnixxif ta’ sprej fiċ-ċeramika u l-konkrit 

2.2.32 Igglejżjar bl-isprejjar fiċ-ċeramika

2.2.33 Sistemi ta’ trasport għal prodotti tas-silika xotta fina
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SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI SPEĊIFIĊI

2.2. SKEDI TA’ GWIDA SPEĊIFIĊI 

2.2.34 L-użu ta’ rig tat-tħaffir

2.2.35 Soppressjoni tat-trab bl-ilma

2.2.36 Installazzjoni ta’ wċuħ tal-bank

2.2.37 Tagħmir protettiv respiratorju għall-industrija taċ-ċangaturi

2.2.38 
Manifattura ta’ ġebel minn fabbrikanti: għodod tal-makkinarju  
integrati bl-ilma fl-impjant tal-fabbrikazzjoni

2.2.39 
Tindif ta’ vaguni tat-twebbis  
tal-blokki tas-silikat tal-kalċju

2.2.40 Iffurmar ta’ blokki tas-silikat tal-kalċju qabel it-twebbis

2.2.41 Trattament tal-wiċċ tal-blokki tas-silikat tal-kalċju

2.2.42
Qtugħ fl-imxarrab ta’ blokki, ġebel agglomerat  
u naturali

2.2.43
Makkinarju u tagħmir mobbli tal-barrieri – skavar  
u trasport

2.2.44 Impjant tal-ipproċessar mobbli tal-barrieri

SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-KOMPITI TA’ ĠESTJONI

2.3. SKEDI TA’ GWIDA GĦALL-ĠESTJONI 

2.3.1 Monitoraġġ tat-trab

2.3.2 Monitoraġġ tat-trab fil-ħin reali

2.3.3 Superviżjoni

2.3.4 Taħriġ

2.3.5 Xogħol mal-kuntratturi



REVIŻJONI KONTINWA 

L-ebda post tax-xogħol mhu perfett u dejjem hemm 
l-opportunità għal titjib. Maż-żmien joħorġu prattiki tajbin 
ġodda. Parti ewlenija tal-prattiki tajbin hija l-proċess ta’ 
reviżjoni kontinwa. Dan ifisser li perjodikament jiġu riveduti 
r-riskji, il-miżuri ta’ kontroll, il-metodi ta’ monitoraġġ, u 
l-għarfien tal-forza tax-xogħol.

Huwa importanti wkoll li tiġi riveduta s-sitwazzjoni 
kumplessiva. Dan ifisser li wieħed iżomm aġġornat mal-
aħħar leġiżlazzjoni, informazzjoni u żviluppi  
relatati mal-industriji esposti għall-RCS. 

Li tiġi żgurata l-implimentazzjoni l-aktar wiesa’ possibbli 
tal-miżuri eżistenti hija l-aħjar mod kif tiġi protetta s-saħħa 
tal-ħaddiema fit-tul. Kwalunkwe industrija li fiha l-RCS 
timponi riskji hija mistiedna tuża l-prattiki tajbin ta’ NEPSI 
sabiex tnaqqas ir-riskju għall-ħaddiema tagħha.

GĦAL AKTAR INFORMAZZJONI, ŻUR

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


