
Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор

Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор

Текстилната индустрија во Европа
Текстилниот сектор и секторот за облека се големи, разновидни сектори, присутни во сите
земји членки и со профит од над 200 милијарди евра. Во оваа индустрија со долга историја
нуди разновидност од производи, од ултрамодерни синтетички предива до волна, од памучна
постелнина до индустриски филтри, од пелени до висока мода. Секторот има над 2,5 милиони
вработени, од кои голем дел се жени. Во некои држави, жените се мнозинство во овој сектор.

Оваа индустрија може да се подели на повеќе потсектори:
• третман на суровини, на пример, подготовка на производство на различни текстилни

влакна и/или производство на предиво со предење
• „природни“ влакна, на пример, памук, волна и свила
• „вештачки влакна“, вклучително влакна од целулоза како вискоза, синтетички влакна

како на пример, полиестер и влакна од неоргански материјали како стакло
• производство на плетен и ткаен текстил (т.е. плетење и ткаење)
• завршни активности, како на пример, белеење, печатење и боење
• претворање на текстилот во добра, во што спаѓа и индустријата за облека,

производство на килими и други подни покривки, производство на текстил за во
домот, на пример, постелнина за кревет и производство на технички или „индустриски“
текстил.

Текстилниот сектор и секторот за облека во Европа се менуваат како резултат на развојот на
технологијата и економските услови, реструктуирањето на економијата, модернизацијата и
приспособувањето со технолошките промени.  Постои тренд на поместување од масовното
производство кон едноставните продукти кон поширока палета на продукти со висока
вредност. Европските произведувачи се светски лидери во потсекторот за технички и
индустриски производи. Овој развој исто така има влијание и на вработувањето во овој сектор,
со промени во моделите на вработување (пр. отстапување работа) и како резултат на
технологијата, има влијание и на опасностите и ризиците на кои се изложени работниците.

Опасности и ризици во текстилниот сектор
Во текстилниот сектор има многу опасности и ризици за работниците, од изложеност на врева
и опасни супстанци, до рачно управување со опасни машини. Секоја фаза на обработка – од
изработка на материјали до производство, завршни активности, боење и пакување –
претставува ризик за работниците, а некои се особено опасни по здравјето на жената.

Овој краток документ не може да ги покрие сите опасности и ризици во сите делови од
текстилниот сектор, но издвојува некои од главните проблеми, особено за жените-работници
и потенцира како да се раководи со безбедноста и здравјето на работникот.

Мускулноскелетни заболувања
Мускулноскелетните заболувања (Musculoskeletal disorders - МСЗ) се најчестите здравствени
проблеми во Европа поврзани со работата, поради кои речиси еден од четири работници
пријавуваат болки во грбот, а еден од пет се жалат на болки во мускулите. Рачно управување,
кревање, држење, спуштање, туркање, носење и движење на товар, се најчестите причини за
повреда во текстилниот сектор. Рачното кревање на товар може да предизвика кумулативни
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болести со постепено влошување на мускулниот и скелетниот систем, како болки во долниот
дел од грбот, или акутна траума како исеченици или скршеници поради несреќи.

Во текстилниот сектор, фактори на ризик за МСЗ се:
• Работа во нетипична положба, како на пример при предење, сечење, контрола на

производ и пакување,
• Повторливи движења, како на пример при предење, сечење, контрола на производ и

пакување,
• Замор од рачно кревање товар, за време на складирање, инспекција, обработка,

превоз, завршни работи и сечење на текстил.

Изложеност на хемиски агенси
Многу различни групи на хемиски супстанци се користат во текстилниот сектор, како на
пример, базни бои, раствори, оптички побелувачи, агенси кои не се гужваат, спречувачи на
оган, тешки метали, пестициди и антимикробни агенси. Тие се користат при боење, печатење,
завршување, белеење, перење, хемиско чистење, кратење, ткаење и предење.

Респираторните и кожните активатори можат да се најдат во текстилната индустрија, на
пример во текстилните влакна, реактивните бои, синтетичките влакна и формалдехидите.
Текстилната индустрија се смета за сектор со зголемени канцерогени ризици. Неколку
истражувања покажаа зголемен ризик од рак на носот, рак на грлото и рак на мочниот меур кај
жените.

Изложеност на прав и влакна
Изложеноста на работниците на влакна од материјали, како свила, памук, волна, лен, коноп,
агава и јута може да настане при ткаење, предење, сечење и пакување. Поделбата на задачи
на родова основа може да значи дека жените се изложени на органски прав повеќе од
мажите, и дека им се дијагностицираат повеќе респираторни болести од мажите. Изложеноста
на влакна и предиво може да предизвика рак на носот или рак на мочниот меур.

Изложеност на биолошки агенси
При некои активности, како на пример гребење волна или памук или чистење волна или
памук, работниците можат да се изложат на агенси, како антракс, clostridium tetani (агенсот
причина за тетанус) и coxiella burnetti (што предизвикува Кју треска). Изложеноста на
биолошки агенси може да доведе до алергии и респираторни болести.

Изложеност на физички агенси
Работниците може да се изложат на врева и вибрации, на пример при ткаење, предење,
шиење, виткање и сечење. Изложеноста на гласна врева може да доведе до трајни
оштетувања на слухот, како на пример, загуба на слух поради врева и ѕвонење во ушите.
Изложеноста на вибрации, особено заедно со ризичните фактори за МСЗ може да предизвика
долгорочна штета. Исто така, може да се пронајдат електромагнетски полиња во некои
работни места во текстилниот сектор.

Несреќи во текстилниот сектор
Текстилниот сектор има многу опасности што можат да предизвикаат повреда на работниците,
од транспорт на работното место (со камион-вилушкар), опасна голема работна опрема и
погони, до ризик од слизнување поради работа во влажна средина. Значајни причини за
повреда во секторот се и повредите настанати од удар од објекти, како на пример, од делови

http://osha.europa.eu/


Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор

од машина во движење и од возила. Исто така постои ризик од пожар и експлозии, на пример
од загревање на централите кои создаваат пареа.

Психо-социолошки проблеми во текстилниот сектор
Стресот од работата настанува кога барањата на работната средина ја надминуваат
способноста на работниците да се справат со нив или да ги контролираат. Стресот од работата
може да биде проблем во некои области од текстилниот сектор бидејќи е поврзан со
повторлива и брза работа, каде што работникот нема влијание во вршењето на истата.

Законодавство
Поголемиот дел од европското законодавство за заштита на безбедноста и здравјето на
работниците се базира на општа структура. Тоа се серии на директиви кои произлегуваат од
директивата на советот 89/391 („рамковна директива“) и нејзините „директиви-ќерки“ кои се
однесуваат на поспецифични предмети, како на пример, вревата, хемиските агенси и рачното
управување. Директивите кои се транспонирани во закони во сите земји-членки ги поставуваат
минималните стандарди, затоа контактирајте ги соодветните државни власти. На овие
директиви се однесува истиот пристап за превенција, процена на ризик и превентивни мерки
базирани на следниве заеднички принципи на превенција:

• избегнување на ризик
• оценување на ризиците кои не можат да се избегнат
• справување со ризиците од нивниот изворот
• прилагодување на работата со поединецот
• прилагодување кон техничкиот процес
• замена на опасното со неопасно или помалку опасно
• развивање на разбирлива и целосна превентивна политика
• давање приоритет на колективните заштитни мерки над индивидуалните
• давање соодветни инструкции на вработените

Процена на ризик чекор-по-чекор
Законските побарувања за оценување и процена на ризикот важат за сите работодавачи.
Процесот за извршување на процена на ризик може да се подели на серија од чекори:

Чекор 1 Идентификување на опасностите и на лицата изложени на
ризик
Побарајте ги оние предмети на работа што имаат потенцијал да направат штета и
идентификувајте ги работниците кои се изложени на опасности. Со информирање на
работниците може да се забележат опасностите и да се имплементираат работни решенија.
Разговорите ги охрабруваат вработените да се посветат на заштитните и безбедносни
процедури и подобрувања.

Процената на ризик може да ги покрие сите работници без разлика на тоа дали тие се
вработени со долготраен или краткотраен договор. Кога на работното место има лица
вработени од друга организација, двајцата работодавачи се обврзани да соработуваат и да ги
заштитат безбедноста и здравјето на работниците.

Процената на ризик треба да ги земе во предвид разликите на вработените, како на пример,
родот, возраста или инвалидитетот. На пример, постарите вработени може да учат поразлично
од младите и да имаат различни сфаќања за ризик, поради недоволно искуство. За овие групи
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може да има различни превентивни мерки. Работата, нејзината организација и опремата треба
да се приспособени на работникот, а не обратно. Ова начело се негува во законодавството на
Европската Унија.

Во процената на ризик треба да се посвети особено внимание на работниците со инвалидитет.
На пример, луѓето со инвалидитет може да се подложени на заплашување, што може да
доведе до стрес на работа. Разговорите со работниците со инвалидитет се клучни за соодветна
процена на ризик.

Чекор 2 Оценување и давање приоритет на ризици
Оценете колку може опасноста да доведе до штета или повреда и колку опасна може да биде
повредата. Разгледајте ги можните контролни мерки и проверете дали тие се доволни.
Приоритет треба да се даде на работата која се врши за отстранување или спречување на
ризик. Рентабилното и одржливо управување со ризик треба да се фокусира на колективната
заштита и превентивните мерки.

Чекор 3 Одлука за превентивно дејство
Идентификувањето на соодветните мерки за отстранување или контролирање на ризикот.
Наведете ги потребните превентивни мерки по приоритет, потоа преземете иницијатива,
вклучувајќи ги вработените и нивните одговорни во процесот. Насочувањето и потенцирањето
на проблемите е најрентабилниот начин за управување со ризик.

Чекор 4 Дејствување
Процената на ризик е првиот чекор за успешно управување со ризик. Вклучете ги
превентивните и заштитни мерки преку план на приоритетност (најверојатно сите проблеми
нема да можат да се решат веднаш) и определете кој, што и кога прави, кога треба да се
заврши задачата и средствата наменети за спроведување на мерките.

Интервенцијата треба да биде усогласена со работната сила, директно или преку одговорни
лица за безбедност на работа. Договорените решенија треба внимателно да се спроведуваат,
надгледуваат и проценуваат. Информацијата која произлегува од процената на ризик треба да
се сподели со соодветните лица. Иницијативата треба да е поддржана со соодветна обука.

Чекор 5 Надгледување и прегледување
Процената треба да се разгледува на редовни временски интервали со цел да биде ажурирана.
Истата треба да се прегледа секогаш кога ќе се случи некоја значајна промена во
организацијата како резултат на наодите од несреќата или во случај кога „за малку“ немало
истрага.

Контролен список – едноставна алатка за процена на ризик
Контролните списоци се корисни алатки како дел од процената на ризик бидејќи се користат
при идентификувањето на опасностите. Исто така можат да се користат за надгледување на
извршувањето на контролните мерки. Следниот контролен список не може да ги покрие сите
опасности и ризици и на читателите им се препорачува да ги идентификуваат другите важни
алатки на интернет страните на националните власти и инспекторати за безбедност и здравје.
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Контролен список за опасности во текстилната индустрија
Механички опасности Да Не
Дали работната опрема и машинерија се проверуваат редовно за да се овозможи
нивната правилна работа и дали заштитата и другите заштитни мерки
функционираат добро и се во добра состојба?
Дали има машини со незаштитени или делови во движење кои не се чуваат?
Дали прекинувачите за итни состојби на работната опрема и машинерија се
пристапни и исправни?
Дали постојат машини кои може да се вклучат случајно и без заштита?

Бучава и вибрации
Дали работниците се изложени на врева толку гласна што тие треба да викаат за да
зборуваат со лице оддалечено на 0,5-1 метри?
Дали има извори на врева кои не се навлажнети, не се правилно затворени и не се
сместени во одделни простории?
Дали има звучна изолација помеѓу изворот на врева и работните места?
Дали некои вработени не користат заштита за уши, дури и кога нивото на врева е
високо?
Дали работниците извршуваат работни задачи што ги изложуваат на вибрации – на
рацете или дланките, или на целото тело?
Дали бремените жени користат алатки и машини што вибрираат, на пример, за
време на сечењето или шиењето?
Дали работодавачот ги набавил машините кои се со најмала бучава што може да се
најдат?
Дали работодавачот ги набавил машините кои се со најмал степен на вибрации што
можат да се најдат?
Хемиски опасности
Дали работниците користат опасни хемикалии, на пример, хемикалии означени како
отровни, опасни, корозивни, раздразливи, чувствителни, канцерогени, мутагени или
отрови за репродукција?
Дали работниците користат опасни хемикалии ако не се обезбедени листи со
податоци за безбедноста на материјалот?
Дали работниците работат со опасни хемикалии иако не се изготвени упатства за
безбедно користење?
Дали опасните хемикалии можат да се заменат со хемикалии што не се толку
опасни?
Дали новите работници се известени за ризикот од опасни супстанци на работното
место?
Дали се свесни работниците за опасностите од хемикалиите кои ги користат?
Дали вработените работат со канцерогени или мутагени супстанци, на пример,
соединенија со арсен, диметил сулфат, карбон дисулфид, етилен оксид,
епихлорхидрин или формалдехид?
Дали вработените се изложени на органски прав, на пример, волна, памук или
предиво?
Дали постојат работни станици без соодветна колективна и превентивна опрема, на
пример, локална вентилација за издувни гасови?
Дали има вработени кои не користат лична заштитна опрема, како ракавици,
заштитни очила, штитови за лице или респиратори, иако тоа е задолжително?
Дали има вработени кои користат опасни хемикалии, а не се обучени за работа со
нив?

http://osha.europa.eu/


Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор

Опасности од пожар
Дали мерките за заштита од пожар се достапни, дали функционираат и дали се
пристапни?
Дали работниците користат оксидирачки и запалливи материјали, какви што има во
боите, лепилата и растворите?
Дали оксидирачките или запалливи субстанци или препарати се сместени во
непроветрени места?
Дали има запаллив извор, на пример отворен оган, електрична опрема,
електростатички промени или висока температура?
Дали може да се произведат експлозивни смеси во работниот процес, на пример,
воздух и гасови како хидроген или метан, воздух и пареа од бензен или ацетон?
Дали на некои места има ризик од експлозија; на пример, простории во кои се
складирани бои, раствори, запалливи течности или гасови?
Дали има места со ризик од експлозија како резултат на загадување со складирани
запалливи супстанци, зголемени температури во складиштето или прекумерно
количество на производи?
Дали постојат извори за пожари/висока температура/електростатички полиња во
експлозивни области?
Рачно управување товари и превенција на мускулноскелетни заболувања
Дали товарите се креваат во необични работни положби, на пример, подалеку од
телото, над нивото на рамото или под нивото на коленото?
Дали тешките објекти или товари се креваат рачно, на пример, кутии кои содржат
калеми од предиво или ролни од текстил?
Дали количките или друга опрема за транспорт на товар се одржуваат во добра
состојба?
Дали работниците треба да извршуваат повторливи задачи и не можат сами да го
одредат темпото на работа?
Дали работниците стојат или чекорат подолг период?
Дали треба да се употреби значителна сила за да ја туркаат или влечат опремата,
како на пример количките?
Дали подот е нерамен, стрмен и дали на некој начин го отежнува движењето на
товарот?
Дали на некои места туркањето или влечењето на товарот треба да се изврши во
ограничени услови?
Дали луѓето работат во неудобни или необични позиции и положби на телото?
Дали работниците прават повторливи движења?
Психо-социолошки и други проблеми
Дали има високи нивоа на отсуство и откажување на персоналот што може да е
показател за стрес на работното место?
Дали е често неопходно вработените да работат прекувремено?
Дали работниците се однесуваат необично, користат дрога и алкохол, не можат да се
концентрираат, се нервираат и се депресивни, што може да укаже на стрес настанат
поради работа?
Дали жените се дискриминирани поради возраста?
Дали жените работат под закани или физичко насилство?
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Управување со безбедноста и здравјето на жените во текстилниот сектор

Со безбедноста и здравјето при работа треба да се управува на начин кои е чувствителен на
родот, земајќи го предвид фактот дека може да има разлики во однос на изложеноста на
жените на ризици, во споредба со мажите. Интервенциите чувствителни на родот треба да се
партиципативни, да ги вклучуваат засегнатите работници и треба да се засноваат на
проучување на вистинската работна состојба. Треба да постои голема обврзаност од страна на
управата сериозно да ги сфати безбедноста, здравјето и родот и не треба да постојат никакви
претпоставки за тоа кој е на ризик и под какви опасности.

Во секој чекор од процената на ризикот опишан погоре, треба да се имаат во предвид
проблемите поврзани со родот. На пример:

• На структурен начин прашајте ги и жените и мажите работници кои проблеми ги имаат,
• Имајте ги во предвид случајните родови предрасуди кога ги „оценувате“ ризиците како

високи, средни и ниски,
• Осигурете се репродуктивните здравствени проблеми да бидат земени во предвид кога

се обидувате да го отстраните ризикот од изворот или кога се обидувате да смените
некои супстанци,

• Осигурете се дека надгледувањето на извршувањето на превентивните мерки ги
покрива задачите кои се извршуваат и од жени и од мажи.

Бремените работници или мајките доилки се заштитени со одредена директива, Директива
на Советот 92/85/EЗ, која ги воспоставува минималните стандарди и се применува во
секоја земја-членка. Директивата им налага на работодавачите да извршат одредени
процени на ризик за засегнатите работници и особено ги нагласува:

• изложеноста на хемикалии, физички и биолошки агенси,
• физичките движења и држења
• психичкиот и физички замор и други видови на физички и ментален стрес.
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