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ÚVOD

Táto stručná príručka poskytuje informácie o oxide kremičitom a najlepších 
postupoch NEPSI, ktoré znižujú vystavenie respirabilnému prachu 
kryštalického oxidu kremičitého (RCS) v práci a súvisiace zdravotné 
riziká. Je založená na Sprievodcovi najlepšími postupmi NEPSI kompletnú 
verziu nájdete na stránke guide.nepsi.eu.

Oxid kremičitý je dôležitý komponent v našom modernom svete, používa  
sa v infraštruktúre, doprave a pri predmetoch, ktoré používame každý deň,  
ako sú telefóny, autá a železnica. Oxid kremičitý patrí medzi najhojnejšie 
zdroje na zemi a tvorí 12 % zemskej kôry.

Keď sa materiály obsahujúce oxid kremičitý používajú v energeticky 
náročných procesoch, čerstvo odlúčené častice kryštalického oxidu 
kremičitého sa môžu uvoľňovať v podobne veľmi jemného prachu. 
Prachové častice, ktoré sa označujú ako respirabilný prach kryštalického 
oxidu kremičitého (RCS), sa môžu dostať do pľúc. V malých množstvách 
tento prach nepredstavuje žiadny problém. U osôb, ktoré sú dlhodobo 
vystavované veľkým množstvám RCS, však môže spôsobiť chorobu z 
povolania zvanú silikóza.

Zdravotným rizikám, ktoré RCS predstavuje, sa našťastie dá vyhnúť 
zavedením kontrolných opatrení pre prach. Tieto opatrenia sú porovnané 
v Sprievodcovi najlepšími postupmi NEPSI, ktorý pomáha spoločnostiam a 
pracovníkom eliminovať alebo znižovať riziká.

O TEJTO PRÍRUČKE
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Spoločnosti majú právnu a morálnu povinnosť chrániť svoju pracovnú 
silu pred nebezpečenstvami na pracovisku. Je dokázané, že aplikovanie 
najlepších postupov NEPSI výrazne znižuje riziko vystaveniu RCS na 
pracovisku. 

Aplikovaním najlepších postupov NEPSI dokážu spoločnosti preukázať 
vážny záväzok voči blahu svojej pracovnej sily, ktorý je preukázateľne 
úspešný. To zlepší pracovné podmienky zamestnancov a takisto spraví 
podniky konkurencieschopnejšími, čo je v najlepšom záujme všetkých. 

PREČO SA O TO MAJÚ SPOLOČNOSTI A 
PRACOVNÍCI ZAUJÍMAŤ?



AUTÁ, AUTOBUSY, BICYKLE,
CESTY A ŽELEZNICE
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Kryty nábojov

Betón

ČO JE KRYŠTALICKÝ OXID KREMIČITÝ?

Kryštalický oxid kremičitý vzniká takmer všade v prírodnom svete a je 
dôležitou súčasťou v našich každodenných životoch. Hovorí sa mu aj 
kysličník kremičitý (SiO2) a v prírode sa bežne vyskytuje ako kremeň. 
Tvorí takisto väčšinu piesku na planéte. 

Z priemyselného pohľadu je kryštalický oxid kremičitý cenený kvôli  
jeho tvrdej konzistencii a vysokému bodu tavenia. Jeho aplikácie sú 
nekonečné vrátane výroby liekov a kozmetiky, plastov, kovov a dokonca 
aj potravín.
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Rúčka zubnej kefky



TOOLKIT.NEPSI.EU 7

Kryštalický oxid kremičitý je sám o sebe inertný a úplne bezpečný. 
Lenže keď sa materiály obsahujúce kryštalický oxid kremičitý používajú 
v energeticky náročných procesoch (napr. drvenie alebo vŕtanie), môžu 
vzniknúť jemné prachové častice, ktoré sú unášané vzduchom. Týmto 
prachovým časticiam sa hovorí respirabilný prach kryštalického 
oxidu kremičitého (RCS). Tieto častice sú také malé, že voľným okom 
ich vidíte len pod jasným svetlom. 

Respirabilný prach rozvírený vo vzduchu sa usádza veľmi dlho. Už aj 
jedno uvoľnenie prachu do vzduchu môže viesť k značnému vystaveniu 
na pracovisku u osôb, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti. V uzatvorených 
priestoroch, kde sa vzduch neustále víri a kam neprichádza čerstvý 
vzduch, môže respirabilný prach ostať vo vzduchu aj dni. 

KRYŠTALICKÝ OXID KREMIČITÝ A RCS
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Zdravotné riziká spôsobené prachom RCS často podceňujú 
pracovníci aj zamestnávatelia — prach je považovaný skôr za 
nepríjemnosť, než za nebezpečenstvo. 

V skutočnosti sa pri vystavení veľkým množstvám RCS na dlhšiu dobu 
(napr. mesiace a roky) ukázalo, že to spôsobuje silikózu.

Silikóza je jedno z najstarších známych pracovných ochorení na 
svete (tzn. ochorenie, ktoré je spôsobené konkrétnou prácou alebo 
pracovnými podmienkami). Kumulatívne nahromadenie jemných 
prachových častíc v pľúcach spôsobuje nezvratné zjazvenie 
mäkkého tkaniva. To môže viesť k ťažkostiam s dýchaním a v ťažkých 
prípadoch až k smrti. 

Toto poškodenie pľúc spôsobujú iba úplne najmenšie častice, známe 
pod názvom respirabilný zlomok. Tieto malé častice však 
vznikajú ako vedľajší produkt mnohých štandardných energeticky 
náročných priemyselných procesov (pozri časť Činnosti, ktoré 
vytvárajú alebo víria prach).

Väčšie (nerespirabilné) častice nepredstavujú riziko silikózy. Vznikajú 
pri tých istých energeticky náročných procesoch, ale v dýchacom 
systéme sa zachytia skôr, než sa dostanú do pľúc a človek ich 
vykašle von.

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ RCS
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Hltan NAJVÄČŠIE 
VDÝCHATEĽNÉ 
ČASTICE

HRUDNÁ 
FRAKCIA

DÝCHATEĽNÁ
FRAKCIAHrtan

Trachea a 
primárne priedušky

Sekundárne priedušky

Koncové priedušky
Alveoly

Vedci zistili, že okrem silikózy existuje aj vzťah medzi dlhodobejším 
vystavením vysokým úrovniam respirabilnému prachu kryštalického oxidu 
kremičitého na pracovisku a rakovinou pľúc. To viedlo k tom, že vystavenie 
respirabilnému prachu kryštalického oxidu kremičitého na pracovisku 
vo forme kremeňa alebo cristobalitu bolo zapísané do smernice EÚ o 
karcinogénoch a mutagénoch na pracovisku.

U fajčiarov je väčšia pravdepodobnosť, že na nich bude mať  
dlhodobé vystavenie prachu kryštalického oxidu negatívne účinky. 

RIZIKO RAKOVINY

Ilustrácia zobrazujúca rôzne časti 
pľúc.
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OXID KREMIČITÝ A PRIEMYSEL

Kryštalický oxid kremičitý nájdete vo forme minerálneho kremeňa v 
mnohých materiáloch. V tabuľke nižšie sú uvedené typické hladiny 
kryštalického oxidu kremičitého v určitých minerálnych zdrojoch.

KDE SA VYSKYTUJE OXID KREMIČITÝ

Prvým krokom k zníženiu zdravotných rizík súvisiacich s vystavením 
respirabilnému prachu kryštalického oxidu kremičitého (RCS) je vedieť, v 
ktorých odvetviach sa vyskytuje a pri akých činnostiach vzniká prach RCS.

MINERÁLNE ZDROJE
PERCENTO KRYŠTALICKÉHO OXIDU 

KREMIČITÉHO

Kamenivo 0 až 100 %

Plastický íl 5 až 50 %

Čadič Do 5 %

Prírodný diatomit 5 až 30 %

Dolerit Do 15 %

Kremeň - pazúrik Viac než 90 %

Žula Do 30 %

Hrubozrnný pieskovec Viac než 80 %

Železné rudy 7 až 15 %

Vápenec Zvyčajne menej než 1 %

Kremenec Viac než 95 %

Piesok Viac než 90 %

Pieskovec Viac než 90 %

Bridlica 40 až 60 %

Bridlicová doska Do 40 %



TOOLKIT.NEPSI.EU 11

K vystaveniu RCS dochádza v mnohých odvetviach vrátane priemyselných 
minerálov, lomov, výroby cementu, stavebníctva a iných.

Nižšie je uvedených 15 odvetví, pri ktorých je potvrdené vystavenie RCS 
na pracovisku a pristupuje sa k nemu ako k zdravotnému riziku:

OXID KREMIČITÝ NA PRACOVISKU

Bane a lomy

Sklo a minerálna 
vata

Murárske práce 
s kremičitanom 
vápenatým

Priemysel s 
expandovaným 
ílom

Výroba kameniva

Keramický 
priemysel

Výroba cementu

Umelé kamene
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18 priemyselných asociácií a jedny odbory (19 signatárov) sa momentálne 
zaviazalo implementovať najlepšie postupy.

Najlepšie postupy NEPSI boli vypracované, aby zvýšili povedomie medzi 
zamestnávateľmi a pracovníkmi o nebezpečenstvách RCS a vzdelávali ich 
o spôsoboch ochrany zdravia pracovníkov formou zníženia vystavenia 
prachu RCS pri práci.

Zlievarenský 
priemysel

Výroba sklenených 
vlákien

Priemysel s 
prefabrikovaným 
betónom

Nerudy 

Maltársky  
priemysel

Výroba izolácií

Hotový miešaný 
betón
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Vzduchom unášaný prach sa môže vytvoriť vtedy, keď materiály 
obsahujúce kryštalický oxid kremičitý prechádzajú náročnými 
energetickými procesmi. Okrem samotných procesov existuje ešte niekoľko 
činností, ktoré môžu rozvíriť nesprávne pozametaný prach, čo zvýši 
vystavenie RCS na pracovisku.

V rôznych odvetiach medzi činnosti vytvárajúce prach patria (aj, no 
nielen):

ČINNOSTI, KTORÉ VYTVÁRAJÚ ALEBO VÍRIA PRACH

Čistenie

Balenie

Tvarovanie

Plnenie do vriec

Brúsenie

Dopravovanie

Drvenie

Miešanie

Nakladanie

Sušenie
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OCHRANA PRACOVNEJ SILY  
PRED RCS

Oxid kremičitý sa prirodzene nachádza v našom prostredí. Ide o 
nenahraditeľný materiál, ktorý sa používa v mnohých odvetviach a 
umožňuje existenciu nášho moderného sveta. Jeho používaniu sa  
nedá vyhnúť, no vystaveniu RCS a súvisiacim zdravotný rizikám áno.
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Zamestnanci môžu chrániť svojich zamestnancov a iné osoby 
aplikáciou najlepších postupov NEPSI. Najlepšie postupy NEPSI 
obsahujú vyše 70 kariet s úlohami, ktoré poskytujú technické 
odporúčania pre konkrétne úlohy, ktoré platia v odvetviach, kde hrozí 
riziko RCS.

Implementácia najlepších postupov sa dá zhrnúť v štyroch krokoch:

NAJLEPŠIE POSTUPY

KROK 1: 
VYHODNOTENIE

KROK 3: 
MONITOROVANIE

KROK 2: 
KONTROLA

KROK 4: 
VZDELÁVANIE

Prvým krokom je vyhodnotenie, či na vašom  
pracovisku existuje významné riziko vystavenia RCS.

Monitorujte účinnosť zavedených kontrolných 
opatrení.

Rozhodnite, aký typ kontrolných a prevenčných 
opatrení treba zaviesť pre riešenie identifikovaných 
rizík (tzn. ich elimináciu alebo obmedzenie na 
prijateľnú úroveň).

Poskytnite pracovnému personálu informácie, pokyny 
a školenie, aby ste im oznámili riziká, ktorým čelia vo 
svojich pracovných prostrediach.

Tento sprievodca a karty s úlohami poskytujú usmernenie o implementácii 
všetkých týchto krokov na vašom pracovisku. 
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V rámci všeobecného úvodu ku Kroku 2: Kontrola existuje päť hlavných 
techník na zníženie vystavenia RCS na pracovisku:

Ďalšie informácie o navrhovaní a používaní týchto kontrolných opatrení sú 
uvedené v kartách s úlohami (pozri časť o kartách s úlohami NEPSI).

Kontrolovanie vystavenia RCS na pracovisku

UZATVORENÝ PRIESTOR
Vykonávanie procesov 
tvoriacich RCS v uzatvorenom 
priestore

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
(napr. rúška) zabraňujú 
vdýchnutiu prachu

ODSÁVANIE/VENTILÁCIA
Zachytenie RCS pri zdroji, 
skôr než sme mu vystavení, 
výmena znečisteného vzduchu 
za čistý

VODA
Udržiavanie mokrých 
procesov, aby prach nebol 
unášaný vzduchom

DOBRÁ 
HYGIENA/UPRATOVANIE
Pranie pracovných odevov a 
vysávanie prachu, vzniknutého 
pri procesoch

*zoznam nie je kompletný
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V rámci podpory Kroku 4: Vzdelávanie NEPSI vypracovala súbor 
vzdelávacích nástrojov, ktoré poskytujú informácie a vedenie, ktoré má 
pomôcť pracovníkom znížiť ich vystavenie prachu oxidu kremičitého na 
pracovisku. Existujú štyri hlavné vzdelávacie zdroje (okrem tejto príručky – 
Najlepšie postupy NEPSI : Sprievodca pre SME):

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV

Rozšírená verzia tejto príručky, ktorá obsahuje praktické 
informácie o postupne sa zlepšujúcej ochranu zdravia 
pracovníkov. Tento dokument obsahuje ako prílohu aj Karty s 
úlohami. Karty s úlohami sú dostupné samostatne online (pozri 
časť o kartách s úlohami NEPSI).

Informačný leták vo formáte A5 vypracovaný pre SME, ktorý 
vysvetľuje zámer a výhody dohody NEPSI pre ochranu zdravia 
pracovníkov formou správnej manipulácie s kryštalickým oxidom 
kremičitým a výrobkami, ktoré ho obsahujú a ich používaním.

(Pôvodná) príručka o najlepších postupoch NEPSI 

Sprievodca dohodou NEPSI
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Séria školiacich balíkov PowerPoint dostupná online aj offline, 
ktorá diskutuje o všeobecných témach, ktoré sú platné v 
mnohých odvetviach. Školenie pomáha pri ochrane zdravia 
pracovníkov tým, že vysvetľuje riziká a definuje opatrenia s 
najlepšími postupmi, ktoré úspešne minimalizujú vystavenie 
RCS. Tento bezplatný zdroj môžete používať na vyškolenie 
personálu o hlavných aspektoch RCS a o tom, ako bezpečne 
zvládnuť rôzne úlohy, pri ktorých sa vytvára RCS.

Webová zlúčená vzdelávacia platforma zameraná priamo na 
pracovníkov, ktorá zahŕňa audiovizuálny obsah s interaktívnymi 
kvízmi o najlepších postupoch a nebezpečiach prachu oxidu 
kremičitého.

Školiace balíky PowerPoint 

Platforma e-vzdelávania 

Okrem toho boli vyhotovené série plagátov na pracovisko a takisto 
sprievodca pre SME, kde je vysvetlená dohoda NEPSI o sociálnom 
dialógu.

Všetky tieto zdroje sú dostupné na bezplatné prezeranie a stiahnutie na 
nepsi.eu/good-practice-guide.
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O kartách s návodmi o úlohách 

Karty s úlohami NEPSI sú digitálne pracovné pomôcky, ktoré sa dajú 
vytlačiť a ktoré poskytujú praktické usmernenie a kontrolné opatrenia, ktoré 
pomôžu zamestnávateľom navrhnúť bezpečné procesy a zamestnancom 
znížiť hladinu vystavenia pri mnohých bežných pracovných činnostiach.

Karty s úlohami sú organizované do troch kategórií:

KARTY S NÁVODMI O ÚLOHÁCH NEPSI

KARTY S NÁVODMI O VŠEOBECNÝCH úlohách (hnedé)  
platia pre všetky odvetvia, ktoré sú signatármi (cement, keramika, 
hlina atď.) dohody NEPSI.

KARTY S NÁVODMI O ŠPECIFICKÝCH ÚLOHÁCH 
(modré) pozostávajú z úloh týkajúcich sa len obmedzeného počtu  
priemyselných sektorov, označených začiarknutým políčkom  
v kľúči k návodom o úlohách v našom interaktívnom vyhľadávači 
kariet s úlohami.

KARTY S NÁVODMI O ÚLOHÁCH VEDENIA (fialové) sa 
týkajú všeobecných úloh vedenia a týkajú sa všetkých odvetví.
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Používanie kariet s návodmi o úlohách 

Karty s úlohami majú byť dostupné vedúcim pracovníkom a personálu na 
každej prevádzke. 

Pred začatím každej práce, pri ktorej môžu byť pracovníci vystavení RCS, 
musia zamestnávatelia vykonať hodnotenie rizík, ktoré identifikuje:

 materiál obsahujúci kryštalický oxid kremičitý

 činnosť, ktorá potenciálne vytvorí RCS

 množstvo vytvoreného prachu a vystavenie

Pri rozhodovaní o tom, ktoré karty s úlohami použiť, majú mať prednosť 
činnosti, ktoré vytvárajú najväčší zdroj  
vystavenia RCS. 

Na základe informácií v príslušnej karte s úlohami treba zaviesť kontrolné 
opatrenia na čo najväčšie riadenie a obmedzenie vystavenia.

1

2

3
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Orientácia v kartách s návodmi o úlohách 

Všetky karty s úlohami sú dostupné online a nájdete ich na stránke guide.
nepsi.eu/sheets.

V nasledujúcej časti je uvedené vysvetlenie kariet s úlohami, zoznam 
rôznych kariet s úlohami a identifikácia odvetví, v ktorých sa môžu 
používať.

VŠEOBECNÉ 
časť 2.1

ŠPECIFICKÉ 
časť 2.2

RADIACE 
časť 2.3

Farby tém

Ikony častí

Prístup

BOZP

Dizajn a  
zariadenia

Všeobecné

Údržba

Organizácia

Skúšanie  
a testovanie

Komunikácia

Skúšanie  
a testovanie

Ručné náradie

Čistenie a 
upratovanie

Písomná dohoda 

Prevzatie  
práce

Ručné píly

Školenie

Polomaska s 
respirátorom

Dozor 

Samočistiaci 
respitátor

Osobné ochranné 
prostriedky

CNC stroje
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Sektory

Kamenivo

Aglomerované kamene 

Cement

Keramika

Murárske práce  
s kremičitanom vápenatým

Priemysel s expandovaným 
ílom 

Zlieváreň

Sklo

Nerudy

Minerálna vata

Baníctvo

Továrenská malta

Prírodné kamene

Prefabrikovaný betón

Hotový miešaný betón

VŠETKY
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2.1. VŠEOBECNÉ KARTY S NÁVODMI - VŠETKY SEKTORY

2.1.1 Čistenie povrchov a inštalácií 

2.2.1 Projektovanie budov

2.3.1 Projektovanie velínov

2.4.1 Projektovanie potrubí

2.5.1 Projektovanie odsávačov prachu

2.6.1 Plánovanie nepredvídateľných situácií s vysokým stupňom expozície

2.7.1 Všeobecné skladovanie v interiéri

2.8.1 Všeobecné skladovanie v exteriéri

2.9.1 Všeobecná ventilácia

2.10.1 Dobrá hygiena

2.11.1 Manipulačné a dopravné systémy

2.12.1 Laboratórne práce

2.13.1 Lokálne odsávacie vetranie

2.14.1 Činnosti údržby, servisu a opráv

2.1.14a
Aplikácie obrábania a brúsenia za sucha použitím ručných uhlových brúsiek/
fréz alebo elektrických vyrezávačiek do muriva

2.1.14b Brúsenia betónu za sucha použitím elektrickým povrchových brúsiek na betón

2.1.14c Činnosti suchého pieskovania použitím ručného elektrického náradia 

2.1.14d
Mokré obrábanie minerálnych obrobkov obsahujúcich kryštalický oxid 
kremičitý použitím ručného elektrického náradia

2.15.1 Osobné ochranné prostriedky

2.16.1 Odstraňovanie prachu alebo kalu z odsávacej jednotky

2.18.1 Baliace systémy

KARTY S NÁVODMI O VŠEOBECNÝCH ÚLOHÁCH
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2.2. ŠPECIFICKÉ KARTY S NÁVODMI 

2.2.1a Vyprázdňovanie vriec – malé vrecia

2.2.1b Vyprázdňovanie vriec – veľké vrecia

2.2.2 Vkladanie sádzok do procesu – sklo

2.2.3a Nakladanie veľkej autocisterny

2.2.3b Hromadná nakládka

2.2.4a Vykladanie veľkej autocisterny (odfukovanie)

2.2.4b Hromadná vykládka

2.2.5 Výroba jadier a tvarovanie v zlievárňach

2.2.6 Drvenie minerálov/surovín

2.2.7 Rezanie a leštenie keramických a kamenných materiálov 

2.2.8 Sušenie minerálov/surovín

2.2.9 Lisovanie za sucha v keramike

2.2.10 Čistenie väčších odliatkov v zlievárňach

2.2.11 Čistenie menších odliatkov v zlievárňach

2.2.12 Konečná úprava (suchá alebo mokrá) v keramike a betóne

2.2.13 Výpal (prvý, ostrý, konečný, ozdobný) v keramike a kameňoch

2.2.14 Vkladanie sádzok do sklárskej pece – obalové sklo

KARTY S NÁVODMI O ŠPECIFICKÝCH ÚLOHÁCH

Karty s návodmi o špecifických úlohách pozostávajú z úloh, ktoré sa týkajú 
iba obmedzeného počtu priemyselných sektorov. 

Pre nájdenie kariet s úlohami pre váš príslušný sektor navštívte interaktívny 
vyhľadávač kariet s návodmi o úlohách na guide.nepsi.eu/sheets .
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KARTY S NÁVODMI O ŠPECIFICKÝCH ÚLOHÁCH

2.2. ŠPECIFICKÉ KARTY S NÁVODMI 

2.2.15 Pieskovanie v továrňach

2.2.16 Brúsenie minerálov/surovín 

2.2.17 Izostatické lisovanie (suché) v keramike

2.2.18 Plnenie do jumbo vriec

2.2.19 Vhadzovanie a vyklepávanie v zlievárňach

2.2.20 Tvorba výstelok a praskanie v zlievárňach

2.2.21 Miešanie materiálov

2.2.22 Periodické a nepretržité sušenie 

2.2.23 Tvarovanie z plastov v keramike a betóne

2.2.24 Príprava v keramike

2.2.25 Príprava piesku v zlievárňach

2.2.26a Rozvažovanie malých množstiev 

2.2.26b Rozvažovanie hromadných materiálov

2.2.27
Používanie vody/prísad na cestách alebo otvorených povrchoch  
na zníženie hladiny prachu

2.2.28 Screening

2.2.29 Tryskanie v zlievárňach

2.2.30a Plnenie malých vriec – hrubozrnné produkty

2.2.30b Plnenie malých vriec – múčka/jemné látky

2.2.30c Automatizované plnenie malých vriec

2.2.31 Sušenie rozprašovaním v keramike a betóne

2.2.32 Glazovanie rozprašovaním v keramike

2.2.33 Dopravné systémy pre jemné suché produkty oxidu kremičitého
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KARTY S NÁVODMI O ŠPECIFICKÝCH ÚLOHÁCH

2.2. ŠPECIFICKÉ KARTY S NÁVODMI 

2.2.34 Používanie vŕtacieho stroja

2.2.35 Potlačenie prachu za pomoci vody

2.2.36 Inštalácia pultových dosiek

2.2.37 Respiračné ochranné prostriedky pre priemysel s doskami

2.2.38 
Výroba kameňa výrobcami: vode integrované   
obrábacie prístroje vo výrobnom závode

2.2.39 
Čistenie vytvrdených vozíkov murárskych  
jednotiek s kremičitanom vápenatým

2.2.40 Tvarovanie murárskych jednotiek s kremičitanom vápenatým pred vytvrdením

2.2.41 Povrchová úprava murárskych jednotiek s kremičitanom vápenatým

2.2.42
Mokré rezacie procesy murárskych jednotiek, aglomeraované a prírodné 
kamene

2.2.43
Mobilné stroje a zariadenia pre lomy – ťažba  
a doprava

2.2.44
Mobilné spracovacie zariadenie pre lomy 
Quarry mobile processing plant

KARTY S NÁVODMI O ÚLOHÁCH VEDENIA

2.3. KARTY S NÁVODMI PRE VEDENIE 

2.3.1 Monitorovanie prachu

2.3.2 Monitorovanie prachu v reálnom čase

2.3.3 Dozor

2.3.4 Školenie

2.3.5 Práca s dodávateľmi



NEUSTÁLA KONTROLA 

Dokonalé pracovisko neexistuje, vždy existuje možnosť 
na vykonanie vylepšení. Časom sa ukážu nové najlepšie 
postupy. Základnou súčasťou najlepších postupov je proces 
neustálej kontroly. To znamená pravidelná kontrola rizík, 
kontrolných opatrení, spôsobov monitorovania a znalosti 
pracovnej sily.

Rovnako dôležité je kontrolovať celý rámec. To znamená 
mať aktuálne vedomosti o najnovšej legislatíve, 
informáciách a vývoji z odvetví, ktoré sú vystavené RCS. 

Zabezpečenie čo najširšej možnej implementácie 
existujúcich opatrení je najlepší spôsobom, ako chrániť 
zdravie pracovníkov dlhodobo. Každé odvetvie, v 
ktorom RCS predstavuje riziko, vyzývame, aby používalo 
najlepšie postupy NEPSI pre minimalizáciu rizika pre 
svojich pracovníkov.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE NAVŠTÍVTE

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


