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UVOD

Ta kratek priročnik vsebuje informacije o kristalnem silicijevem dioksidu 
in dobrih praksah NEPSI, ki zmanjšujejo poklicno izpostavljenost 
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu in s tem povezana 
zdravstvena tveganja. Temelji na Priročniku dobre prakse NEPSI, katerega 
celotna različica je na voljo na spletni strani guide.nepsi.eu.

Kristalni silicijev dioksid je bistvena sestavina našega sodobnega sveta, 
ki se uporablja v infrastrukturi, prometu in vsakdanjih predmetih, kot so 
telefoni, avtomobili in železnice. Silicijev dioksid je med najbolj bogatimi 
viri na zemlji in predstavlja 12 % zemeljske skorje.

Ko se materiali, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid, uporabljajo v visoko 
energetskih procesih, se lahko sveže zdrobljeni delci kristalnega silicijevega 
dioksida sprostijo v obliki zelo drobnega prahu. Prašni delci, ki jim 
pravimo vdihljivi kristalni silicijev dioksid, lahko vstopijo v pljuča. V majhnih 
količinah ta prah ne predstavlja težav. Če pa so posamezniki dolgo časa 
izpostavljeni velikim količinam vdihljivega kristalnega silicijevega dioksida, 
lahko to povzroči poklicno bolezen, imenovano silikoza.

Na srečo se je zdravstvenim tveganjem, ki jih predstavlja vdihljiv kristalni 
silicijev dioksid, mogoče izogniti z uvedbo ukrepov za nadzor prahu. Ti 
ukrepi so bili združeni v Priročniku dobre prakse NEPSI, da bi podjetjem in 
delavcem pomagali odpraviti ali zmanjšati tveganja.

O TEM PRIROČNIKU
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Podjetja imajo pravno in moralno obveznost zaščititi svoje zaposlene 
pred nevarnostmi na delovnem mestu. Dokazano je, da uporaba dobrih 
praks NEPSI drastično zmanjša tveganje za izpostavljenost vdihljivega 
kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu. 

Z uporabo dobrih praks NEPSI lahko podjetja pokažejo resno zavezanost 
dobremu počutju svojih zaposlenih, ki je dokazano uspešna. To izboljšuje 
delovne pogoje zaposlenih in povečuje konkurenčnost podjetij, kar je v 
interesu vseh. 

ZAKAJ BI PODJETJEM IN DELAVCEM 
MORALO BITI MAR?



AVTOMOBILI, AVTOBUSI, KOLESA,
CESTE IN ŽELEZNICE

ŽelezniceKabli 

Vetrobran

Žarometi

Asfalt

Notranjost avtomobila

Odbijači

Karoserija

AkumulatorjiAbsorpcija hrupa 

Plastične letve

Motor

Baterije Odsevna barva
Pnevmatike

Krmilo
za kolesa

Zaščitni
podlak

Zavorne obloge

Ožičenje

Kolesni pokrovi

Beton

KAJ JE KRISTALNI SILICIJEV DIOKSID?

Kristalni silicijev dioksid se pojavlja skoraj povsod v naravnem svetu in je 
bistvena sestavina v našem vsakdanjem življenju. Znan tudi kot silicijev 
dioksid (SiO2), ki ga v naravi najpogosteje najdemo kot kremen. Sestavlja 
tudi večino peska na zemlji. 

V industriji je kristalni silicijev dioksid cenjen zaradi svoje trde konsistence 
in visokega tališča. Njegove uporabe so neskončne – tudi v proizvodnji 
farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov, plastike, kovin in celo hrane.



RAČUNALNIKI, TELEFONI,
INTERNET, ELEKTRIKA

IN TELEKOMUNIKACIJE

VAŠ DOM

Strešniki
Gradbeni materiali

Zaslon

Mikročip

Ojačano jeklo

Električne žice

Vetrni generator
(lopatice in trup)

Kabli iz optičnih vlaken

Stenska barva

Ogledalo

Ploščice

Plastika

Tehnični kamen

Mavec

Kozmetika

Papir

Sanitarna oprema

Keramika (posoda)

Kozarci za pitje

Začimbe (sredstvo 
proti strjevanju)

Ura (kvarčni 
kristal za regulacijo)

Ročaj zobne ščetke
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Kristalni silicijev dioksid je sam po sebi inerten in popolnoma varen. 
Če pa se materiali, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid, uporabljajo v 
visokoenergetskih procesih (kot je drobljenje ali vrtanje), lahko nastanejo 
drobni delci prahu, ki se prenašajo po zraku. Ti prašni delci so znani kot 
vdihljivi kristalni silicijev dioksid. Ti delci prahu so tako majhni, da 
jih s prostim očesom ni mogoče videti, razen pod svetlo lučjo. 

Traja dolgo, da se vdihljiv prah v zraku poleže. En sam izpust prahu v 
zrak lahko privede do znatne izpostavljenosti na delovnem mestu za tiste, 
ki delajo v neposredni bližini. Dejansko lahko v zaprtih prostorih, kjer je 
zrak nenehno moten in ni dovajanega svežega zraka, lahko vdihljiv prah 
ostane v zraku več dni. 

KRISTALNI SILICIJEV DIOKSID IN PRAH VDIHLJIVEGA 
KRISTALNEGA SILICIJEVEGA DIOKSIDA
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Tveganja za zdravje, ki jih povzroča prah vdihljivega kristalnega 
silicijevega dioksida, delavci in delodajalci pogosto podcenjujejo 
– večja verjetnost je, da bo prah obravnavan kot nadloga in ne kot 
nevarnost. 

Pravzaprav je dokazano, da izpostavljenost velikim količinam 
vdihljivega kristalnega silicijevega dioksida v daljših obdobjih (npr. 
več mesecev in let) da povzroči silikozo.

Silikoza je ena najstarejših znanih poklicnih bolezni na svetu (tj. 
bolezen, ki je posledica določenega dela ali delovnih pogojev). 
Kumulativno kopičenje drobnih prašnih delcev v pljučih povzroči 
nepopravljivo brazgotinjenje mehkega tkiva. To lahko povzroči 
težave z dihanjem in v hudih primerih tudi smrt. 

Samo zelo najmanjši delci, znani kot vdihljiva frakcija, povzročijo 
poškodbe pljuč. Vendar pa drobni delci nastanejo kot stranski 
produkt številnih standardnih visokoenergetskih industrijskih procesov 
(glejte poglavje Dejavnosti, ki proizvajajo ali motijo 
prah).

Večji delci (ki jih ni mogoče vdihniti) ne predstavljajo tveganja za 
silikozo. Prav tako jih ustvarjajo isti visokoenergetski procesi, vendar 
se ujamejo v dihalni sistem, preden dosežejo pljuča in se očistijo s 
kašljanjem.

NEVARNOST ZA ZDRAVJE PRED PRAHOM 
VDIHLJIVEGA KRISTALNEGA SILICIJEVEGA 
DIOKSIDA



TOOLKIT.NEPSI.EU 9

žrelo NAJVEČJI 
INHALABILNI 
DELCI

TORAKALNA 
FRAKCIJA

VDIHLJIVA
FRAKCIJAgrlo

sapnik in 
primarni bronhiji

sekundarni bronhiji

terminalni bronhiji
alveoli

Poleg silikoze so strokovnjaki odkrili povezavo med dolgotrajno 
izpostavljenostjo na delovnem mestu visokim ravnem vdihljivega prahu 
kristalnega silicijevega dioksida in pljučnim rakom. Iz tega razloga 
je izpostavljenost na delovnem mestu vdihljivemu prahu kristalnega 
silicijevega dioksida v obliki kremena ali kristobalita vključena v direktivo 
EU o rakotvornih in mutagenih snoveh na delovnem mestu.

Večja je verjetnost, da bo dolgotrajna izpostavljenost prahu silicijevega 
dioksida negativno vplivala tudi na kadilce. 

TVEGANJE ZA RAK

Diagram prikazuje različne dele pljuč.
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SILICIJEV DIOKSID IN INDUSTRIJA

Kristalni silicijev dioksid v obliki mineralnega kremena najdemo v številnih 
različnih materialih. Spodnja tabela prikazuje tipične ravni kristalnega 
silicijevega dioksida v nekaterih mineralnih virih.

KJE SE POJAVLJA SILICIJEV DIOKSID

Prvi korak k zmanjševanju zdravstvenih tveganj, povezanih z 
izpostavljenostjo vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, je 
zavedanje industrij, kjer se pojavlja, in dejavnosti, ki ustvarjajo ta prah.

MINERALNI VIRI
ODSTOTEK KRISTALNEGA SILICIJEVEGA 

DIOKSIDA

Agregati 0 do 100 %

Grudasta glina 5 do 50 %

Bazalt Do 5 %

Naravni diatomit 5 do 30 %

Dolerit Do 15%

Flint Več kot 90 %

Granit Do 30 %

Peščenjak Več kot 80 %

Železova ruda 7 do 15 %

Apnenec Običajno manj kot 1 %

Kvarcit Več kot 95 %

Pesek Več kot 90 %

Peščenec Več kot 90 %

Skrilavec 40 do 60 %

Skrilavec Do 40 %
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Izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu je prisotna 
v številnih panogah, vključno z industrijskimi minerali, kamnolomi, 
proizvodnjo cementa, gradbeništvom in mnogimi drugimi.

Navajamo 15 industrijskih panog, v katerih je izpostavljenost silicijevemu 
dioksidu na delovnem mestu priznana in obravnavana kot tveganje za 
zdravje:

SILICIJEV DIOKSID NA DELOVNEM MESTU

Rudniki in 
kamnolomi

Steklena in 
mineralna volna

Zidaki iz 
kalcijevega silikata

Industrija 
ekspandirane gline

Proizvodnja 
agregatov

Keramična 
industrija

Proizvodnja 
cementa

Tehnični kamen
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Trenutno obstaja 18 panožnih združenj in en sindikat (19 podpisnikov), 
ki so zavezani izvajanju dobrih praks.

Dobre prakse NEPSI so bile razvite za ozaveščanje delodajalcev in 
delavcev o nevarnostih vdihljivega kristalnega silicijevega dioksida in 
izobraževanje o tehnikah za zaščito zdravja delavcev z zmanjšanjem 
njihove poklicne izpostavljenosti prahu vdihljivega kristalnega 
silicijevega dioksida.

Livarska industrija

Proizvodnja 
steklenih vlaken

Montažni betonski 
izdelki

Industrijski minerali 

Industrija malte

Proizvodnja 
izolacije

Sveža betonska 
mešanica
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Prah v zraku lahko nastane, ko so materiali, ki vsebujejo kristalni silicijev 
dioksid, podvrženi visokoenergetskim postopkom. Poleg samih procesov 
obstaja tudi več dejavnosti, ki lahko motijo prah, ki ni bil pravilno očiščen, 
kar poveča izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na 
delovnem mestu.

Različne industrijske panoge, ki ustvarjajo prah, vključujejo (vendar niso 
omejene na):

DEJAVNOSTI, KI PROIZVAJAJO ALI MOTIJO PRAH

Čiščenje

Embalaža

Oblikovanje

Polnjenje v vreče 
(uvrečavanje)

Brušenje

Transport

Lomljenje

Mešanje

Nakladanje

Sušenje



TOOLKIT.NEPSI.EU 14

ZAŠČITA DELOVNEGA MESTA PRED 
PRAHOM KRISTALNEGA SILICIJEVEGA 
DIOKSIDA

Silicijev dioksid je naravno prisoten v našem okolju. Je nenadomestljiv 
material, ki se uporablja v mnogih panogah in omogoča naš sodobni 
svet. Njegovi uporabi se ni mogoče izogniti, lahko pa se izognete 
izpostavljenosti vdihljivega kristalnega silicijevega dioksida in s tem 
povezanim nevarnostim za zdravje.
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Delodajalci lahko zaščitijo svoje delavce in druge z uporabo dobrih 
praks NEPSI. V priročniku o dobrih praksah NEPSI je več kot 70 listov z 
nalogami, ki zagotavljajo tehnična priporočila za posebne naloge, ki se 
uporabljajo v panogah, kjer obstaja tveganje za vdihljiv kristalni silicijev 
dioksid.

Implementacijo dobrih praks lahko povzamemo v štirih korakih:

DOBRA PRAKSA

1. KORAK: 
OCENJEVANJE

3. KORAK: 
SPREMLJANJE

2. KORAK: 
KONTROLA

4. KORAK: 
IZOBRAŽEVANJE

Prvi korak je oceniti, ali obstaja znatno tveganje za 
izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu 
dioksidu v vašem delovnem okolju.

Kako spremljati učinkovitost obstoječih kontrolnih 
ukrepov.

Kako se odločiti, kakšne kontrolne in preventivne 
ukrepe je treba uvesti za obravnavo ugotovljenih 
tveganj (tj. za njihovo odpravo ali zmanjšanje na 
sprejemljivo raven).

Zagotovite informacije, navodila in usposabljanje 
delavcev, da jih seznanite s tveganji, s katerimi se 
srečujejo v svojem delovnem okolju.

Ta priročnik in listi z nalogami nudijo smernice za izvajanje vseh korakov 
na vašem delovnem mestu. 
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Kot splošen uvod v 2. korak: Kontrola obstaja pet glavnih tehnik za 
zmanjšanje izpostavljenosti vdihljivemu silicijevemu dioksidu na delovnem 
mestu:

Več informacij o obliki in uporabi teh kontrolnih ukrepov je vključeno v 
smernicah (glejte poglavje o smernicah NEPSI).

Kontrola izpostavljenosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na 
delovnem mestu

OHIŠJE
Izvajanje procesov, pri 
katerih nastaja vdihljiv 
kristalni silicijev dioksid, 
v zaprtem okolju

VAROVALNA OPREMA
(npr. maske za obraz) 
preprečujejo vdihavanje prahu

ODPRAŠEVANJE / 
PREZRAČEVANJE
Zajem vdihljivega 
kristalnega silicijevega 
dioksida, preden smo mu 
izpostavljeni, in menjava 
onesnaženega zraka s 
čistim zrakomVODA

Ohranjanje mokrih 
procesov, da se prepreči 
prenašanje prahu po zraku.

DOBRA HIGIENA / 
GOSPODARJENJE
Pranje delovnih oblačil in 
sesanje prahu, ki nastane 
pri procesih

*Seznam ni dokončen.
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Za podporo 4. koraku: Izobraževanje smo pri NEPSI pripravili sklop 
učnih orodij, ki zagotavljajo informacije in smernice za zaščito delavcev 
z zmanjšanjem njihove izpostavljenosti prahu silicijevega dioksida na 
delovnem mestu. Obstajajo štirje glavni viri izobraževanja (poleg tega 
priročnika – priročnik o dobrih praksah NEPSI: priročnik za mala in 
srednje velika podjetja):

USPOSABLJANJE DELAVCEV

Razširjena različica tega priročnika, ki vključuje praktične 
informacije o postopnem izboljšanju zaščite zdravja delavcev. 
Ta dokument vključuje tudi smernice. Smernice so na voljo tudi 
ločeno na spletu (glejte poglavje o smernicah NEPSI).

Informativni letak formata A5, namenjen MSP, ki pojasnjuje 
namen in prednosti sporazuma NEPSI o socialnem dialogu o 
zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo 
kristalnega kremena ter z izdelki, ki ga vsebujejo.

(Originalni) priročnik o dobrih praksah NEPSI 

Vodnik po sporazumu NEPSI
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Paketi za usposabljanje, ki so v programu PowerPoint in so 
dostopni z internetno povezavo in tudi brez nje, ki pokrivajo 
vrsto splošnih tem, ki veljajo v številnih panogah. Usposabljanje 
podpira zaščito zdravja delavcev z razlago tveganj in 
opredelitvijo praktičnih ukrepov dobrih praks, ki bodo uspešno 
zmanjšali izpostavljenost vdihljivemu silicijevemu dioksidu. 
Ta brezplačen vir lahko uporabite za usposabljanje osebja o 
ključnih vidikih vdihljivega silicijevega dioksida in o tem, kako 
varno upravljati različne naloge, ki ustvarjajo vdihljiv silicijev 
dioksid.

Spletna platforma za izobraževanje, namenjena neposredno 
delavcem, ki vključuje avdiovizualne vsebine z interaktivnimi kvizi 
o dobrih praksah in nevarnostih prahu silicijevega dioksida.

Paketi za usposabljanje PowerPoint 

Platforma za spletno izobraževanje 

Poleg tega smo pripravili vrsto plakatov na delovnem mestu skupaj z 
vodnikom za mala in srednje velika podjetja za razlago sporazuma o 
socialnem dialogu NEPSI.

Vsi ti viri so brezplačno na voljo za dostopanje in snemanje na nepsi.eu/
good-practice-guide.
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O listih s smernicami 

Listi s smernicami NEPSI so digitalni in natisljivi delovni pripomočki, ki 
nudijo praktične napotke in kontrolne ukrepe, ki delodajalcem pomagajo 
oblikovati varne postopke, delavcem pa zmanjšati ravni izpostavljenosti 
za številne običajne delovne dejavnosti.

Listi smernicami so razvrščeni v tri kategorije:

PRIROČNIK O DOBRIH PRAKSAH NEPSI

SPLOŠNE SMERNICE (rjavo)  
se uporabljajo za vse industrijske panoge, ki so podpisniki 
(cement, keramika, glina itd.) sporazuma NEPSI.

SPECIFIČNE SMERNICE (modro) vsebujejo naloge, ki se 
tičejo le omejenega števila industrijskih sektorjev, ki so označeni s 
kljukico v smernicah na našem interaktivnem iskalniku smernic.

SMERNICE ZA VODSTVENE NALOGE  (vijolično) se 
nanašajo na naloge splošnega vodenja in veljajo za vse industrije.
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O listih s smernicami 

Listi s smernicami morajo biti na voljo vodjem in osebju na vsaki lokaciji. 

Pred začetkom katerega koli dela, ki lahko delavce izpostavi vdihljevemu 
silicijevemu dioksidu, morajo delodajalci opraviti oceno tveganja, da 
ugotovijo:

 material, ki vsebuje kristalni silicijev dioksid,

 dejavnost, ki bo potencialno ustvarila vdihljiv silicijev 
 dioksid,

 količino ustvarjenega prahu in izpostavljenost.

Ko se odločate, katere liste s smernicami boste uporabili, je treba 
dati prednost dejavnosti, ki je največji vir izpostavljenosti vdihljivemu 
silicijevemu dioksidu. 

V skladu z informacijami na ustreznem listu s smernicami je treba uvesti 
kontrolne ukrepe za nadzor in čim večjo omejitev izpostavljenosti.

1

2

3
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Vodnik po smernicah 

Vsi listi s smernicami so na voljo na spletu in so na voljo na guide.nepsi.
eu/sheets.

Naslednje poglavje vsebuje opis smernic, seznam različnih listov s 
smernicami in opredeljuje industrijske panoge, kjer se lahko uporabljajo.

SPLOŠNO 
Del 2.1

SPECIFIČNO 
Del 2.2

VODSTVO 
Del 2.3

Tematske barve

Ikone za poglavja

Dostop

Zdravje in 
varnost

Zasnova in 
oprema

Splošno

Vzdrževanje

Organizacija

Pregled in 
testiranje

Komuniciranje

Pregled in 
testiranje

Ročna orodja

Čiščenje in 
vzdrževanje

Pisni dogovor 

Opravljanje dela

Ročne žage

Usposabljanje

Polobrazna 
maska

Spremljanje 

PAPR

Osebna varovalna 
oprema

CNC stroji
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Področje

Agregati

Aglomerirani kamen 

Cement

Keramika

Zidaki iz kalcijevega 
silikata

Agregati ekspandirana 
glina 

Livarne

Steklo

Industrijski minerali

Mineralna volna

Rudarstvo

Tovarniško izdelana malta

Naravni kamen

Montažni betonski izdelki

Sveža betonska mešanica

VSE
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2.1. SPLOŠNE SMERNICE – VSI SEKTORJI

2.1.1 Čiščenje površin in inštalacij 

2.1.2 Načrtovanje zgradb

2.1.3 Načrtovanje kontrolnih sob

2.1.4 Načrtovanje cevovodov

2.1.5 Načrtovanje enot za odpraševanje

2.1.6 Načrtovanje nepredvidljivih situacij z visoko izpostavljenostjo

2.1.7 Splošno skladiščenje pod streho

2.1.8 Splošno skladiščenje na prostem

2.1.9 Splošno prezračevanje

2.1.10 Dobra higiena

2.1.11 Sistemi za rokovanje in pretovarjanje

2.1.12 Delo v laboratoriju

2.1.13 Lokalno odvajalno prezračevanje

2.1.14 Vzdrževanje, servis in popravila

2.1.14a
Suho rezanje in brušenje z uporabo ročnih kotnih brusilnikov/rezalnikov ali 
električnih rezkalnikov zidnih utorov

2.1.14b Suho brušenje betona z električnimi površinskimi brusilniki za beton

2.1.14c Suho peskanje z ročnimi električnimi orodji 

2.1.14d
Mokra obdelava mineralnih obdelovancev, ki vsebujejo kristalni silicijev 
dioksid, z ročnimi električnimi orodji

2.1.15 Osebna varovalna oprema

2.1.16 Odstranjevanje prahu ali gostih usedlin iz ekstrakcijske enote

2.1.18 Sistemi pakiranja

SPLOŠNE SMERNICE
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2.2. SPLOŠNE SMERNICE 

2.2.1a Praznjenje vrečk – majhne vrečke

2.2.1b Praznjenje vrečk – velike vrečke

2.2.2 Postopno zakladanje v postopek – steklo

2.2.3a Nakladanje cisterne

2.2.3b Nakladanje tovora

2.2.4a Razkladanje cisterne (izpihovanje)

2.2.4b Razkladanje tovora

2.2.5 Izdelava in modeliranje jedra v livarnah

2.2.6 Drobljenje mineralov/surovin

2.2.7 Rezanje in poliranje keramike in materialov iz kamna 

2.2.8 Sušenje mineralov/surovin

2.2.9 Suho stiskanje v keramični industriji

2.2.10 Čiščenje večjih odlitkov v livarnah

2.2.11 Čiščenje manjših odlitkov v livarnah

2.2.12 Končna obdelava (suha ali mokra) v keramični in betonski industriji

2.2.13
Žganje (kovancev, glazure, končno, dekoracije) v keramični industriji in 
industriji kamna

2.2.14 Postopno zakladanje steklarske peči – steklo za zbiralnike

SPECIFIČNE SMERNICE

Specifične smernice vsebujejo naloge, ki so namenjene samo 
omejenemu številu industrijskih panog. 

Obiščite tudi interaktivni iskalnik smernic na guide.nepsi.eu/sheets 
in poiščite smernice, ki so relevantne za vašo panogo.
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SPECIFIČNE SMERNICE

2.2. SPLOŠNE SMERNICE 

2.2.15 Peskanje v tovarnah

2.2.16 Brušenje mineralov/surovin 

2.2.17 Izostatično stiskanje (suho) v keramični industriji

2.2.18 Polnjenje velikih vreč

2.2.19 Iztresati ulitek iz forme in iztresanje forme v livarnah

2.2.20 Izzidava in preboj v livarnah

2.2.21 Mešanje materialov

2.2.22 Intervalno ali neprekinjeno sušenje 

2.2.23 Plastično oblikovanje v keramični in betonski industriji

2.2.24 Priprava v keramični industriji

2.2.25 Priprava peska v livarnah

2.2.26a Proporcioniranje (majhne količine) 

2.2.26b Proporcioniranje nasipanega materiala

2.2.27
Uporaba vode/aditivov na cestah ali odprtih površinah za zmanjšanje  
ravni prahu

2.2.28 Presejavanje

2.2.29 Peskanje v livarnah

2.2.30a Polnjenje v majhne vreče – grobi izdelki

2.2.30b Polnjenje v majhne vreče – moka

2.2.30c Avtomatsko polnjenje v majhne vreče

2.2.31 Sušenje z razprševanjem v keramični in betonski industriji

2.2.32 Glaziranje s pršilom v keramični industriji

2.2.33 Transportni sistemi za izdelke iz finega suhega silicijevega dioksida
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SPECIFIČNE SMERNICE

2.2. SPLOŠNE SMERNICE 

2.2.34 Uporaba vrtalnih stolpov

2.2.35 Zatiranje prahu s pomočjo vode

2.2.36 Nameščanje pultov

2.2.37 Varovalna oprema za zaščito dihal za industrijo plošč

2.2.38 Izdelava kamna: vodno integrirana strojna orodja v proizvodni tovarni

2.2.39 Čiščenje valja za strjevanje zidakov iz kalcijevega silikata

2.2.40 Oblikovanje zidakov iz kalcijevega silikata pred strjevanjem

2.2.41 Površinska obdelava zidakov iz kalcijevega silikata

2.2.42 Postopki mokrega rezanja zidakov, aglomeriranih in naravnih kamnov

2.2.43 Mobilna oprema za kamnolom – izkop in prevoz

2.2.44 Mobilni predelovalni obrat v kamnolomu

SMERNICE ZA VODSTVENE NALOGE

2.3. SMERNICE ZA VODSTVENE NALOGE 

2.3.1 Nadzorovanje prahu

2.3.2 Spremljanje prahu v realnem času

2.3.3 Spremljanje

2.3.4 Usposabljanje

2.3.5 Delo s pogodbeniki



STALNI PREGLED 

Nobeno delovno mesto ni popolno in vedno obstaja 
priložnost za izboljšave. Sčasoma se pojavijo nove dobre 
prakse. Ključni del dobrih praks je proces nenehnega 
pregleda. To pomeni občasno preverjanje tveganj, 
kontrolnih ukrepov, metod spremljanja in znanja 
zaposlenih.

Pomembno je tudi pogledati širšo sliko. To pomeni biti 
na tekočem z najnovejšo zakonodajo, informacijami 
in razvojem, povezanim z industrijami, izpostavljenimi 
vdihljivemu silicijevemu dioksidu. 

Zagotavljanje čim širšega izvajanja obstoječih ukrepov je 
najboljši način za dolgoročno varovanje zdravja delavcev. 
Vsaka panoga, v kateri vdihljiv silicijev dioksid predstavlja 
tveganje, je dobrodošla, da uporabi dobre prakse NEPSI 
za zmanjšanje tveganja za svoje zaposlene.

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


