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Средства за чистење и опасни супстанци

Чистењето е индустрија вредна повеќе милиони евра и вработува милиони
луѓе во Европа. Чистачите работат во сите индустриски сектори и работни
места, од хотели, болници, фабрики до фарми. Тие работат и внатре и
надвор, понекогаш и на јавни места.

Чистачите можат да бидат вработени директно, да работат во просториите на
работодавачот или на место водено од трето лице. Можат да бидат
вработени во јавни услуги, приватни фирми или да се самовработат.
Чистачите можат да бидат вработени и од изведувач и да работат на повеќе
локации во текот на една недела.

Чистачите често работат „невидливо“ ноќе или рано изутрина, понекогаш
сами. Ги има во секоја средина и нивната работа е многу важна1.

Повеќето работници што чистат се жени и работат со скратено време. Голем
дел од работниците се од етничките малцинства2. Сменувањето на
вработените има генерално висока стапка, како резултат на големата
потреба за привремена работа и на кратките фиксни договори. Поради овие
демографии и модели на вработување, безбедноста и здравјето на
работниците кои чистат можат да бидат нарушени.

За овој Е-Факт
Чистачите најдобро се дефинираат според задачата, а не како сектор или
група. Чести задачи се чистење површини – бришење, чистење прашина,
чистење со правосмукалка, полирање на подови и работни површини – и
рутинско одржување на куќи. Иако чистењето вклучува задачи како
чистење  прозорци и улици, овој Е-Факт ќе се фокусира на заштитата од
повреди на платените работници кои вршат општи работи поврзани со
чистењето.

Овој Е-Факт има за цел да ги информира работодавачите, контролорите,
работниците и нивните претставници, особено оние во малите и средни
компании (1MEs), за опасностите на работата и како тие да се спречат.
Бидејќи чистачите работат на секакви видови работни места, не е возможно
да се покријат сите проблеми.

Заштита од опасни супстанци
Работодавачите треба да раководат со безбедноста и заштитата. Тие треба
да ги проценат опасностите со кои се соочени работниците што чистат, да ги
препознаат и имплементираат решенијата и потоа да проверат дали
воведените мерки функционираат.

Првата фаза од овој чекор е да се проценат опасностите со кои се соочува
работникот. Ова може да се направи со:

• Изработка на листа на супстанци што се користат, колку се користат
и на кој начин

Е-ФАКТИ 41
40
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• Собирање на информации за овие супстанци, на пример од
листовите за податоци за безбедност (ЛПД). Образецот за средства
за чистење содржи информации за тоа кои опасни супстанци ги има
во средствата за чистење. Набавувачот на опасни хемиски средства е
обврзан по барање да го обезбеди образецот на првата испорака.

• Процена на изложеноста на работниците на опасни супстанци,
разгледување на типот, интензитетот, степенот, фреквенцијата и
појавата на изложување, имајќи предвид дека работата со повеќе
супстанци го зголемува ризикот или ја променува природата на
опасноста.

• Оценете колку ризиците се сериозни и со тоа подгответе акционен
план за заштита на работниците4.

При одлучување на тоа каква акција да се преземе, земете предвид:
• Дали супстанцата мора да се употреби? На пример, дали може да се

користи друг начин на чистење без употреба на хемикалии?
• Дали супстанците што моментално се користат можат да се заменат

со безбедни или со помалку опасни супстанци?
• Какви информации им се потребни на чистачите за да работат

безбедно и како информациите и обуката ќе им се пренесе на сите
работници во разбирлива и ефективна форма? Дали работниците ги
разбираат етикетите на кутиите и на средствата за чистење?

• Обезбедете работата да е надгледувана за да се раководи исправно
со опасните супстанци, на пример, да се користат точни дози во
машините за чистење

• Обезбедете работата со опасни супстанци да се извршува во добро
проветрувани простории

• Најпрво обезбедете мерки кои ќе ги заштитат сите, а потоа
поединечни заштитни мерки, на пример ракавици

• Само во краен случај треба да се обезбеди лична заштитна опрема
(PPE) на пример ракавици, но ако е неопходна, тогаш треба
соодветниот тип да се овозможи бесплатно на сите кои имаат
потреба и истиот да се одржува соодветно.

• Што ќе се случи ако чистачот претрпи повреда или болест, на
пример повреда од убод со игла?
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Опасни супстанци во процесот на чистење

Средствата за чистење понекогаш содржат опасни супстанци што можат да
влезат во телото со вдишување или преку допир со кожа. Ако изложеноста е
премногу голема и трае предолго, постои висок ризик од проблеми со
дишењето или болести на кожата, како на пример егзема.

Средствата за чистење се направени за лесно отстранување на прашина или
нечистотија, за растворување на мрснотии, за дезинфекција и друго
одржување на површини5,6. Овие средства можат да содржат различни
видови на хемикалии што можат да наштетат на здравјето, од кои некои се
опишани7,8,9.

Киселините и базите, како на пример хлороводородната киселина,
сулфурната киселина, мравјата киселина, натриум хидроксид и амониум
хидроксид ги има во средствата за чистење за бањи и во средства за
отстранување на лепило, бетон и цемент. Можат да предизвикаат иритација
и тешки изгореници на кожата и очите и ако нивната пареа се вдиши ќе
настане иритација и изгореници на респираторниот систем.

Како да спречиш болести и повреди од средствата за чистење?
Ако сте работник, имате обврска секогаш да ги почитувате
безбедносните работни правила и да преземете разумни заштитни мерки
за да спречите лична повреда или повреда на другите околу тебе. Вашите
одговорности како работник се:

• да ги следите безбедносните правила и инструкции поврзани со
безбедната употреба на средствата за чистење;

• да се вклучите во секаква  програма за обука понудена од
работодавачот или да побарате обука ако не е понудена;

• потрудете се да бидете добро обучени и свесни за ризиците од
средството што го користите;

• овозможете да се користи вистинското средство, користете го
средството за чистење во соодветната концентрација и никогаш не
мешајте  ги средствата за чистење;

• прочитајте го упатството и потрудете се да го разберете;
• користете помалку токсични средства за чистење кога е возможно;
• носете заштитни очила за да си ги заштитите очите кога користите

корозивни средства за чистење;
• носете соодветни ракавици за заштита на рацете; ако не знаете кои

ракавици се соодветни, прашајте го вашиот претставник за безбедност;
• осигурете се просторијата да е добро проветрена; избегнувајте да

работите со силни хемикалии во слабо проветрени простории;
• чувајте ги и раководете со средствата за чистење како што треба во

оригиналните кутии, никогаш не ставајте ги во кутии за храна и
пијалаци бидејќи може да дојде до случајна консумација при јадење
или пиење.

http://osha.europa.eu/


Средства за чистење и опасни супстанци

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

Органските растворувачи и детергенти, на пример белиот шпиритус,
терпентин, ацетон, ароматски водојаглероди и алкохолот кои ги има во
средствата за одмастување и се користат за подови и други површини,
можат да предизвикаат иритација на кожата, респираторниот систем (преку
инхалација на пареа) и да влијаат отровно на нервниот систем, мозокот,
бубрегот и црниот дроб.

Дезинфециенсите како формалдехидот, гликсалот и кватернарните
амониумски соединенија можат да предизвикаат алергиски реакции и
изгореници на кожата и на слузницата.

Парфемите и агенсите за боење кои ги има во многу средства и можат да
предизвикаат алергиски реакции.

Како да ги препознаам опасните супстанци?
Опасните супстанци треба да се обележани со симболи во сите земји-членки,
за да можат лесно да се препознаат опасностите. Во нив спаѓаат”

Слика 1: Корозивни Слика 2: Надразнувачки Слика 3: Токсични

Како можам да се изложам?
Опасните супстанци можат да влезат во телото кога средство за чистење ќе
стапи во контакт со кожата или очите, или кога супстанцата се вдишува или
голта. Видот и количината на изложеност зависи од видот и концентрацијата
на супстанците во средството за чистење и како и каде се користат.
Агенсите за чистење често се достапни само како концентрати и треба да се
разредат на терен кога се користат. Користењето на средства за чистење со
повисока концентрација или мешање на различни средства е многу опасно и
може да предизвика сериозни несреќи, на пример изгореници и труење.10

Болести на кожата и оштетувања на очите
Многу чистачи имаат проблеми со кожата. Постојаниот контакт со вода го
оштетува заштитниот слој на кожата и им овозможува на опасните супстанци
да влезат во подлабоките слоеви на кожата11, а некои хемикалии можат да
предизвикаат иритации, воспалувања, алергии и сериозни изгореници на
кожата и очите12.

Астма и респираторни проблеми
Долгите истражувања покажаа дека чистачите имаат зголемен ризик од
добивање астма, хроничен бронхитис и други респираторни проблеми13. Ако
се користи спреј за време на чистењето, или се создаде пареа, на пример
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кога користите машини за миење со притисок, постои зголемен ризик од
вдишување на супстанците. Ова зголемено изложување го зголемува
ризикот од астма или хроничен бронхитис14. Мешањето на средства за
чистење може да создаде гасови што можат да предизвикаат сериозни
нарушувања по здравјето; ова може да се случи кога се мешаат средства за
обелување и за чистење на бањи.

Обезбедување информации
Германските законски институции за осигурување од несреќи
(Hauptverband der Berufsgenossenschaften HVBG) развија шифри на
производи за хемиските средства за чистење. Овие шифри на производи
(GISCODE) им овозможуваат на работодавачите и на претставниците за
безбедност во секторот за чистење да добијат информации за хемиските
средства за чистење, за опасностите и заштитните мерки. Тие им
овозможуваат на работодавачите без никакво стручно познавање да
споредат две различни ризици претставени според изложеноста на
различни хемиски супстанци. Овие шифри на производи им помагаат на
работодавачите да ги заменат опасните средства за чистење со помалку
отровни алтернативи.i

Други опасни супстанци во средината
Опасните супстанци не се само присутни во средствата за чистење што се
користат, туку и нечистотијата што се чисти може да е опасна.
Работодавачот е одговорен да обезбеди чистачите да се заштитени од овие
ризици, а за да го овозможи тоа може да соработува со лицето/ лицата кои
се одговорни за местото што се чисти.

Природата на опасностите зависи од видот на просториите што се чистат –
болниците имаат различни ризици од дрвопреработувачките фабрики. Може
да се направи исцрпен список на сите супстанци на кои можат да се изложат
чистачите. Еве некои примери:

• Супстанциите од индустриските активности, на пример отпадните
гасови од дизел мотори, прашина од дрвото,  гасови и прашина од
заварување при градежни работи

• По некој настан, како на пример пожар, може да се најдат опасни
супстанци во воздухот или на површината од зградата. Треба да се
изврши темелна проценка на ризик пред да се започне со работа за да
се препознаат потенцијалните опасности

• Ако некое одржување се врши неисправно, на пример работник кој
отстранува ѕид или плафонска плоча, може да се испушти азбест во
средината. Изложеноста на азбест може да доведе до сериозни
проблеми во здравјето, на пример мезотелиома;

• Легионелата е бактерија која ја има во ниските концентрации на
почвата и водата и предизвикува легионерска болест или „Понтијак“
треска. Бактеријата навлегува во телото со вдишување на капки пареа
во кои ја има бактеријата. Ако се врши чистење со опрема во вид на
спреј, на пример со машините за миење под притисок, може да се
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создаде пареа што може да се вдиши. Бактеријата може да се
размножува во вода со температура помеѓу 20 и 50oC.

• Во болниците, другите здравствени установи и јавни места и чистачите
на возила можат да добијат повреда од убод со игла (на пример, кога
нешто остро е скриено во други работи). Повредите од убод со игла
можат да предизвикаат зараза од неколку вируси и бактерии.15

Вирусот на човечка имунолошка инсуфициенција (ХИВ) и хепатитисот
Б (HBV) или Ц (HCV) се најчестите ризици.16 ХИВ предизвикува СИДА,
а вирусот на хепатитис може да предизвика воспаление на црниот
дроб.

• Антинеопластичните лекови кои се користат во болниците и во други
здравствени установи можат да предизвикаат краткотрајна и
долготрајна штета на луѓе кои ненамерно стапиле во контакт со нив,
на пример чистачите кои работат со загаден отпад.

Работа со влага
Работата со влага вклучува чистење каде кожата е изложена на вода подолг
период. Чистачите можат да се изложат на работа со влага преку контакт со
(разредени) средства за чистење и преку носење на отпорни ракавици
подолго време. Отпорните ракавици не дозволуваат испарливата пот да се
исуши, со што кожата останува влажна17. Нема секогаш потреба од вода за
чистење. Има и начини за чистење на под со кои не се користи вода, на
пример сувата микрофибер крпа.18

Кои се ризиците од работа со влага?
Работата со влага може да предизвика кожни заболувања поврзани со
работа, на пример егзема и дермититис. Егземата е форма на дерматитис,
односно воспалување на горните слоеви од кожата. Терминот егзема има
широка примена за голем број постојани или периодични исипувања по
кожата, карактеризирани од црвенило, отекување на кожата, чешање и
сувост, со можна краста, лупење, пожолтување, напукнување, протекување
или крвавење. Водата, сапунот и средствата за чистење можат да ја
дехидрираат кожата ако изложеноста е премногу голема и трае предолго.
Како последица настанува намалување на природната заштита на кожата, со
што се создава егзема. 19

Дермититисот може да се дефинира како воспалување на кожата поради
директен контакт со надразнувачки супстанци или поради алергиска
реакција. Надразнувачите на кожата можат да настанат од супстанци, што е
релативно опасно. Ова е поради големиот контакт со нив или поради
мешање на неколку супстанци. Оштетената кожа, на пример кожата која е
дехидрирана, по долготрајна работа со влага може да апсорбира опасни
супстанци од агенсите за чистење, што може да резултира во локално
воспалување, но и да предизвика алергиска реакција. 20,21

Како да се спречат опасностите од работа со влага?
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Дали мора да се врши работа со влага? Дали може да се замени со техники,
како на пример чистење на мембраната со микрофибер крпи? Ако треба да
се работи со влага треба да се користи заштитна опрема, вклучувајќи лична
заштитна опрема, на пример ракавици. Исто така се препорачуваат и
производи за заштитата на кожата.

Соодветна употреба на водата за чистење
Употребата на опасни средства за чистење може да се намали, но водата
останува основно средство за работа. Следниве точки треба да се
разгледаат:

• Дали мора да користите многу вода?
• Дали има други начини или опреми за чистење кои ја намалуваат

потребата за вода?
• Дали има други начини или опреми за чистење кои го намалуваат или

кои дури го отстрануваат директниот контакт на кожата со вода?
• Дали можете да ја заштитите кожата на подобар начин?

Употреба на ракавици
Употребата на лична заштитна опрема (PPE), на пример ракавици, треба да
биде последна опија. Ако се користат ракавици, тогаш треба да се користат
соодветно. Несоодветното користење на ракавици може да наштети, наместо
да заштити. Работниците може да не се заштитат со ракавици кога:

• ракавиците не одговараат (со што навлегува вода во ракавицата)
• ракавиците се носат премногу долго (со што се потат рацете)
• се користат погрешни ракавици (и тие не ја штитат раката)
• се користи погрешен материјал за ракавици, на пример латекс

Како да се користат ракавици:
• носете ракавици само кога е неопходно за работа
• употребувајте ракавици од памук под отпорните ракавици за да ја

апсорбирате потта кога носете ракавици подолго време
• исушете ги рацете внимателно пред да ги ставите ракавиците
• не употребувајте напудрени ракавици
• не употребувајте природни гумени ракавици од латекс
• сменете ги ракавиците ако се оштетени или влажни навнатре. i

Нега на кожата и производи за заштита
Покрај употребата на ракавици, проблемите со кожата можат да се намалат
со постојана и внимателна нега на кожата и заштита. Работодавачот треба
да овозможи адекватна заштита на кожата и производи за нега и чистење.
Важно е да се употребуваат соодветните производи, во зависност од
работата и типот на кожата. Треба да се изготви план за заштитата на
кожата и да се стави на видно место. Има многу планови на располагање
што можат да се користат како образец и да се приспособат на вашата
работна состојба22,23.

http://osha.europa.eu/


Средства за чистење и опасни супстанци

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

Производите за нега на кожата, на пример креми за пред работа, производи
за чистење на кожата и креми за по завршување на работата, помагаат
кожата да е во добра состојба и да ја одржи нејзината заштитна функција.
Кремите за пред работа го оневозможуваат допирот помеѓу водата или
хемикалиите и кожата и можат да го олеснат чистењето на рацете, со што
нема да има потреба од јаки супстанци за чистење на рацете. Кремите за по
работата ја враќаат влажноста на кожата и помагаат во намалувањето на
болести на кожата, на пример дерматитис. 24

Работодавачите треба да овозможат чистачите да ги имаат сите потребни
информации, во соодветна содржина и да се ставени на видни места. Важно
е чистачите да бидат постојано обучувани за правилна употреба на
ракавици и за заштита на кожата.

Ако не успеете да одржите нега на кожата, тоа може да има негативни
последици на работниците. На пример, по 16-годишна работа како чистач на
згради, една работничка добива силно кожно воспаление на рацете.
Симптомите вклучуваат плускавици, црвенило, краста, напукнувања и
пукање на кожата и нејзе и е дијагностициран отровниот контакт егзема. Со
употреба на заштитни ракавици и следење на планот за заштита на кожата,
воспалението исчезнува и таа може да продолжи да работи нормално. 25

Анализа на случај: Спречување на кожни болести
Германската асоцијација за осигурување од несреќи во градежната
индустрија (Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft) разви програма за
спречување на кожните болести. Програмата вклучува интензивни
индивидуални консултации, технички и организациони мерки, PPE и работни
методи корисни за кожата. По неколку месеци кожните воспаленија на 90%
од работниците се намалија, а во 23% од случаите исчезнаа. Бројот на
професионални болести е намален за речиси 80%.

Законодавство
Постојат закони за заштита на работниците во сите земји членки. Многу од
овие закони потекнуваат од европските директивиi што ги поставуваат
минималните стандарди за заштита. Ова законодавство ги утврдува условите
за заштита на работникот и како да се постигне истата. Во овие директиви
спаѓаат:

• 2004/37/EC за заштита на работници од ризици поврзани со
изложеност на канцерогени или мутагени при работа.

• 89/391/EEC, „Рамковната директива“ за вовед во мерките за
подобрувања на безбедноста и здравјето на работниците при работа

• 89/654/ЕЕС за мерките направени за подобра работна средина со цел
да се овозможи подобар здравствен стандард и заштита

• 89/655/ЕЕС за минималните безбедносни здравствени услови за
употреба на работна опрема при работа.
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• 91/383/ЕЕС за безбедноста и здравјето при работа на работниците кои
се во работен однос со фиксно времетраење или во работен однос со
привремено времетраење

• 92/85/ЕЕС за безбедност и здравје при работа на бремени работници и
работници кои неодамна се породиле или дојат

• 94/33/ЕС од 22 јуни 1994 за заштита на младите при работа

Иако секоја земја-членка има дополнителни услови, важно е да сте свесни
за законите кои важат во вашата земја-членка со тоа што ќе се консултирате
со релевантната власт.
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