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БЕЗБЕДНО ОДРЖУВАЊЕ – АЗБЕСТ ВО ОДРЖУВАЊЕ
ОБЈЕКТИ

Вовед во одржување
Одржувањето може да се дефинира како работа на нешто за да се одржи во функционална и
безбедна состојба, како и заштита од оштетување или пропаст. Тоа „нешто“ може да биде
работно место, работна опрема или транспортни средства (на пр. брод).

За одржување на функционалноста се спроведува заштитно или проактивно
одржување. Овој вид активност обично се осмислува и се проектира.

Корективно или реактивно одржување е поправка на нешто за повторно да биде во
функција. Тоа е непроектирана, неосмислена задача обично поврзана со големи
опасности и високи нивоа на ризик.

Одржувањето не е домен само на монтерите и на механичарите. Тоа е одговорност речиси на
сите работници во секој сектор и се спроведува во речиси секоја работна средина.

Врз здравјето и безбедноста на работниците може да се влијае во текот на процесот на
одржување, но исто така со недостиг на одржување или несоодветно одржување. Дизајнот на
опремата и работната површина има значително влијание врз здравјето и безбедноста на
работниците кои го спроведуваат одржувањето.

Азбест и одржување
Азбест е целосен назив за неколку влакнести силикати настанати по природен пат, кои може да
се одвојат во тенки, отпорни жили/влакна. Почна да има широка примена поради својствата:
отпорен е на топлина, не реагира на киселини и други хемикалии, добар изолатор е, јак е и
може да се плете. Основни облици се:

крисотил или бел азбест;
кроцидолит или син азбест;

амозит; исто така познат како грунерит или кафен азбест; антрофилит;

актинолит

Првиот и во помала мерка вториот и третиот се главните комерцијални варијанти на азбест.

Нордиските земји го забранија азбестот помеѓу 1970 и 1980 година. Во 1993 година следеше и
Германија. Европската Унија усвои соодветна директива во 2005 година. Сепак, азбестот сè
уште е присутен во многу објекти и други структури. Работниците за одржување на објектите се
подложени на голем ризик да дојдат во контакт со влакната додека работат на изолација во
објекти и индустриски инсталации, како што се цевки, покриви, ѕидови, итн. И во Источна и во
Западна Германија, употребата на азбест го достигна својот врв меѓу 1965 и 1980 година. За
време на тој период, болестите поврзани со азбест (кои често се многу смртоносни) изнесувале
100 случаи. Потоа, овие случаи нагло се зголемиле, за да достигнат речиси 1900 во 2000
година. [1]

Овој е-факт ќе им помогне на компаниите кои работат во полето на одржување на објекти да
бидат повеќе свесни за ризиците од азбест и да развијат знаење и вештини за да ја избегнат
изложеноста на опасни влакна.

Е-ФАКТИ 48
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За секој кој бил во контакт со азбест од витално значење е да оди на
проверка кај лекар доколку се развие кој било од следниве симптоми:

Недостаток на воздух, тешко дишење или зарипнатост;

Постојана кашлица која се влошува;

Крв во течноста која се исплукува (течност) од белите дробови;

Болки или стегнатост во градите;

Тешкотии при голтањето;

Отекување во вратот или лицето;

Немање апетит;

Загуба на тежина;

Замор или анемија [6]

Краток преглед на ризиците кои резултираат од изложеноста на
азбест

Азбестот е многу трошлив материјал. Во зависност од степенот на поврзаноста на азбестот во
производ или материјал и од степенот на нарушување, микроскопските азбестни влакна се
ослободуваат во воздухот во мали или големи квантитети. Кога овие влакна се вдишуваат, тие
може да влезат во белите дробови и да останат таму многу години затоа што не се
растворливи. Со текот на времето тие може да остават лузни и воспаленија кои може да
влијаат врз процесот на дишење и - обично по неколку декади - водат кон сериозни
здравствени проблеми.

Во зависност од видот на овие влакна и нивото и времетраењето на изложеноста, овие
здравствени проблеми може да се развијат во:

азбестоза, хронично заболување на белите дробови кое може да предизвика

недостаток на воздух, кашлање и трајно оштетување на белите дробови;

рак на белите дробови;

мезотелиома, рак на тенките мембрани кои ги поврзуваат градите со абдоменот;

немалигни плеврални рани, познати како плеврални плаки.

Едно лице-пушач кој вдишува азбест има 50 пати поголема веројатност да добие рак на белите
дробови отколку лице-непушач кое не е изложено на азбест. [2]

Не постои познато ниво на безбедна изложеност на азбест. Колку повеќе сте изложени, толку е
поголем ризикот од развивање на болести поврзани со азбест. Времето меѓу изложеноста на
азбест и првите знаци на болеста може да биде и 30 години[3].

На една конференција за азбест во 2003 година која е иницирана од Комитетот на виши
трудови инспектори (СЛИЦ) од ЕК, веројатниот вкупен број на смртни случаи во седумте земји
во (Велика Британија, Белгија, Германија, Швајцарија, Норвешка, Полска, Естонија) од болести
поврзани со азбест беше проценет на околу 15 000.[4] Азбестот го достигна своето максимално
производство во светски рамки во доцните 70-ти и на почетокот на 80-тите. Мезотелиома
случаите кои се поврзани со азбест се очекува да го достигнат своето максимално ниво за
околу 40 години во индустријализираните земји[5].
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Делови од зградата каде може да се најде азбест
Иако азбестот е веќе забранет за употреба, милиони кубни метри материјали кои содржат
азбест уште се на локациите на некои постоечки згради. Типично, овие материјали може да
бидат присутни во следниве форми:

На големо:

Котли од азбест и пакување за топлинска изолација на бојлери, цевки, електрични
спроводници со грејачи на вода, врати за излез во случај на пожар и партиции,
индустриска опрема;
Прскан азбест на челични структури или на бетонски софити од плочи за изградба на
изолација за заштита од оган и звучна изолација.

Извор: КРАМИФ

Плочи или табли:

Тврд картон од азбест и хартија за топлинска изолација (оџаци, печки, греалки
конвектори на гас и електрична енергија, итн.), поврзувачка и површинска термална
заштита;
Гипс картони за вештачки покриви или облоги кои го намалуваат и спречуваат огнот,
врати во случај на пожари или придушувачи, светлосни портфолија.

Предива или ткаенини:
Предиво, жица или јаже, материјал за затнување или изолација (изолација на врати од
бојлери, цевководи за греење, издувни вентили за мотор, итн.);

Лента ткаенина за топлотна заштита;

Електрична лента за изолација (електрични апарати и работа со канали);
Огноотпорни материјали, звучна изолација или заеднички заптивки за експанзија на
структури или во партиции.

Производи од азбестен цемент:
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Рамни или бранувани ленти, редови, табли и други панели за покриви;

Ивици од прозори, плочи за покривање на фасадата;

Внатрешна партиција и вештачки штици и панели за покриви;
Други панели или градежни рафтови, трајни форми;

Оџаци, канали за вентилација, одливни цевки, отвори за ѓубре;

Цевковод за водоснабдување и одвод;

Панели придушувачи на пожар и панели што го намалуваат/спречуваат огнот;
Плантажери и предмети од градина.

Вградени во разни поврзувачи (смоли, битумени, итн.):

Плочки за под (винил-азбест), линолеум;

Лепила за разни подни материјали;

Градежен материјал – мастики (глазури, итн);

Текстурни преливи и бои;

Битуменски водоотпорни ленти за на покрив во форма на ролни или плочи, битуменски

облоги за покрив, облоги за топлинска изолација;

Непробојни, зглобови за експанзија, водоинсталации, мортори, итн., заптивки;

Нивелирање и завршна работа на облогите за подовите и за внатрешните партиции,

малтер за лепење плочки, атхезиони и непробојни облоги;

Облоги базирани на гипс картон и малтер смеси за заштита од пожари;

Материјали за фрикција (кочници за лифтовите, мотори и разни други машини);

Електрично-изолаторски компоненти на основа на смола.

Материјалите кои содржат азбест можат да се сретнат насекаде во една зграда.

Водоинсталатерите, луѓето кои работат на поставување цевки, инженерите за поставување

систем за греење, луѓето кои работат на покрив, оние кои инсталираат привремен покрив,

ѕидарите, плочкарите, варосувачите, оние кои се задолжени за гипс картон, инженерите за

лифтови, итн. можат да вдишат азбест за време на своите навидум безопасни операции.

Структурен пристап кон одржувањето
Планирање: управување со безбедноста и здравјето, јасни
одговорности
Со цел да се обезбедат безбедноста и здравјето на работниците, работодавците мора да ја
обезбедат неопходната организација на работата, соодветна опрема, безбедни системи за
работа, обука, информации и надгледување.
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Работодавачот или овластениот претставник мора да се осигури дали мора да се работи со
каков било материјал кој содржи азбест за време на предвидената работа. Доколку има какви
било сомнежи, тука мора да има примероци кои се анализираат во квалификувана
лабораторија.

„Водичот за најдобра пракса“ кој е издаден од СЛИЦ, исто така, бара од работодавците:

да обезбедат соодветна обука со цел вработените лица да ги препознаат материјалите
кои може да содржат азбест и да знаат што да преземат кога и ако дојдат во допир со
материјали за кои се мисли дека содржат азбест;

да добијат вредни и достапни информации за присуството или отсуството на
материјали кои содржат азбест, на пример, од плановите и/или архитектите на
зградата (некои земји-членки бараат од одговорното лице да даде попис од
материјалите кои содржат азбест во една зграда);

да се осигурат дека се чуваат извештаите за материјалите за кои е потврдено дека
содржат или не содржат азбест (во вашата организација или од сопственикот на
зградата);

да обезбедат пишани информации за градилиштето што се однесува на присуството
на материјали за кои е познато дека содржат азбест, вклучително и попис на азбестот
и знаци за предупредување онаму каде е тоа потребно;

да обезбедат писмени инструкции за процедурите кои се опишани подолу кои треба да
се следат ако неочекувано се дојде во контакт со материјали кои содржат азбест[7].

Во случаи каде постојат неколку подизведувачи кои се вклучени во работата за одржување,
тогаш мора да се назначи координатор за да обезбеди ефективна комуникација меѓу
засегнатите страни.

Процена на ризик
Пред да се направи каква било работа мора да се спроведе сеопфатна процена на ризикот, а
исто така треба да се воспостават превентивни мерки.
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Секој процес на процена на ризикот треба:

да ги вклучи работниците и нивните претставници, вклучително и тимот кој ги

консултира за ризиците и за мерките за превенција во процесот и кој овозможува

информации за резултатите од процената на ризикот;

да ги земе предвид индивидуалните разлики во работниците или генеричните

процени на ризикот;

да внимава на опасностите (без разлика дали тие произлегуваат од работните

активности или од други фактори, на пример, поставеноста на објектите);

да донесе одлука за тоа кој може да биде повреден и како, и да ги

идентификува групите работници кои може да се изложени на поголем ризик;

да ја процени сериозноста на вклучените ризици;

да донесе одлука дали постоечките мерки за претпазливост се соодветни и

дали треба да се преземат повеќе контролни и превентивни мерки;

да предвиди преземање дејствија: планирање на спроведувањето, кој што

работи и кога;

да врши набљудување и преглед на процесите;

да врши запис на наодите.

Процената на ризикот за работата за одржувањето која веројатно вклучува азбест, треба да
се заснова на јасни информации за тоа каде се наоѓа азбестот и за ова може ќе треба да се
спроведе истражување од страна на експерти.

Бидејќи се предмет на регулирање на национално ниво, материјалите кои содржат азбест и
кои се наоѓаат во безбедна состојба (т.е. во работна состојба или затворени или ставени до
сад/капсула) може да бидат оставени на лице место, доколку има ефективен мониторинг и

доколку има управување со задржаниот материјал. Во некои земји-членки, регулативите
побаруваат материјалите кои содржат азбест да се отстранат онаму каде тоа е
применливо[8].

Опасностите и произлезените ризици треба да се проценат за одредените специфични
градилишта. На основа на мерките според одредени слични околности, треба да се процени
можната изложеност на работниците или на други лица од таа околина (станари, други
подизведувачи).
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Извор: Б.Флорет/ИНРС

Овие податоци треба да се користат за да се подготват јасни, писмени инструкции за секоја
работа. Инструкциите треба во детали да ги приложат техничките, организациските и личните
мерки за заштита, да ги објаснат каналите за комуникација, да дадат јасни упатства за итни
случаи и да вклучат доволно информации за да овозможат процена на можна изложеност.

И процената на ризикот и инструкциите треба да им се пренесат на сите вклучени работници.
Тие, исто така, треба да бидат лесно достапни на лице место за упатување.

Известување и лиценци
За работите околу одржувањето кое вклучува азбест мора да биде известено соодветното
национално тело. Доколку „изложеноста на работникот е споредна работа и истата е со мал
интензитет, и кога е јасно од резултатите од процената на ризикот дека границата на
изложеност на азбест нема да го надмине воздухот од работното место“, тогаш
известувањето не е неопходно, онаму каде работата вклучува:

кратки, непродолжени активности во полето на одржувањето каде се работи само со
нетрошлив материјал;

отстранување без влошување на состојбата на нераспаднатите материјали каде
азбесните влакна се цврсто поврзани во матрица;

ставање во сад/капсула на материјалите кои содржат азбест и кои се во добра состојба;

набљудување и контрола на воздухот, и собирањето на примероците за да се потврди
дали одредени материјали содржат азбест[9].

Во дополнение на известувањето, во некои земји-членки (на пример, Обединетото Кралство,
Германија) подизведувачите треба да извадат посебна лиценца за работа која вклучува
азбест. [10] [11]. Ова е поврзано главно со отстранувањето и уништувањето на азбестот.

Обука
Пред луѓето да почнат со каква било работа која вклучува азбест, тие мора да бидат обучени
за да го работат тоа на безбеден начин. Во текот на нивната работа треба да има периодични
и регистрирани процени и семинари. Доколку процедурите за работа претрпат промени, тогаш
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треба да се спроведат дополнителни обуки.

Обуките треба да се организираат и да се спроведат од страна на специјализиран снабдувач
на услуги. Истите треба да се спроведат на јазикот кој најлесно го зборуваат работниците.
Треба да се чуваат записи од обуките.

Покрај другите спецификации, водичот на СЛИЦ, исто така, потенцира дека „обуката на
работниците кои работат на отстранување на азбестот мора да вклучува практични сесии со
цел лицата кои се обучуваат да научат како да ја користат и одржуваат опремата која влијае
врз безбедноста (затворање, опрема за лична заштита, заштитна опрема за дишење, лична
деконтаминација и опрема за супресија на прашина и опрема за контролирано
отстранување)“ [12].

Работодавците или нивните овластени претставници и надзорници треба да посетуваат
посебна обука која вклучува:

Релевантно законодавство, улоги и одговорности;

Спроведување на постапка на процена на ризик и развој на работен план (напишани
писмени инструкции за локацијата);

Надгледување на работата;

Проверка на опремата (на пример, деконтаминација, единица, затворање, опрема за
супресија, итн.);

Отстранување на азбест или на материјал кој содржи азбест.

Покрај сеопфатните општи обуки, на работниците исто така треба да им се дадат инструкции
кои се специфични за одредена задача, особено ако наидат на необични карактеристики кои
се поврзани со одредена работа. Меѓутоа, во согласност со Директивата 2003/18/ЕЗ,
работниците и нивните претставници треба да имаат пристап до соодветни информации во
однос на сите важни прашања, како на пример:

Ризиците по здравјето од изложеноста на прашина од азбест или материјали кои
содржат азбест;
Вредностите на статутарната граница и потребата за набљудување на азбест кој може
да се најде во воздухот;
Хигиенски услови, вклучително и потребата за воздржување од пушење;

Мерките за претпазливост кои треба да се преземат во однос на носењето и употребата
на опрема за лична заштита и облека;
Посебни мерки за претпазливост кои се дизајнирани за минимизирање на изложеноста
на азбест.

Употреба на соодветна опрема
Треба да се обезбеди соодветна опрема за извршување на работите. Мора да има соодветна
обука и надзор за да постои сигурност дека соодветно се користи. Мора редовно да се
контролира и да се одржува и треба да се води соодветен записник.

Во зависност од тоа дали процената на ризик ја најавува работата за да наметне
незабележителен понизок ризик или забележителен висок ризик, потребни се различни
видови опрема.

Посебни алати со електричен погон или рачни алати кои произведуваат малку прашина
и кои може да пополнат празнина;.

Соодветно осветлување;
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Системи со електричен погон за итни случаи (во случај на работа со забележителен
висок ризик);
Материјали за одделување на работната област (бариери, знаци за предупредување,
итн.), огради, единици за извлекување/вадење, за негативен притисок, за потиснување
на прашина и единици за филтрација на вода (во случај на работа со забележителен
висок ризик);
Опрема за итни случаи (апарати за гасење пожар, итн.);

Единици за деконтаминација вклучувајќи простории за лична хигиена (во случај на
работа со забележителен висок ризик);

Системи и контејнери за чистење и згрижување;

Системи за мерење вклучувајќи генератори на чад за идентификација на празнини (во
случај на работа со забележителен висок ризик);
Опрема за лична заштита како заштитни костуми, чизми, респиратори, системи за
дишење во контаминирана средина.

Извор: Б. Флорет/ИНРС

Треба да се обрне посебно внимание при изборот, носењето и опслужувањето на
респираторната заштитна опрема. При изборот не треба да се земе предвид само природата
на работата и движењата на работникот, туку и индивидуалните разлики (облик на лице,
здравствена способност). Упатството при избор на соодветна опрема може да се најде во
различни национални информативни брошури (видете Извори на крајот на документот) и во
СЛЦ упатството.[4] Во секој случај онаму каде треба да се користи опрема, надзорникот е
одговорен да провери не само дали се користи, туку и дали соодветно се користи.

Набљудување
Работодавачот не само што треба гарантира соодветен надзор на лице место, туку и во
случај на работа со забележителен висок ризик треба да провери дали земањето примероци
од воздухот е извршено на тој начин за да се докаже согласноста со сите релевантни

http://osha.europa.eu/


Безбедно одржување – Азбест во одржување објекти

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

прописи. Во согласност со Директивата 83/477/ЕЕЗ за заштита на работници при работа со
азбест на ЕУ изменета и дополнета со Директивата 2003/18/ЕЗ, земањето примероци од
воздухот смее да се изврши од страна на квалификуван персонал и примероците треба да се
анализираат во лаборатории опремени за броење на влакна.

Набљудувањето треба да се состои од:

Земање примероци за тестирање, на пр. пред почеток на работата;
Лично набљудување со цел мерење на концентрацијата на влакна во зоната на
дишење. Ова, исто така, претставува основа за проверка дали факторот за заштита на
личната респираторна заштитна опрема е соодветен. Изложувањата мора да се внесат
и да се води записник за најмалку 40 години;

Набљудување на животната средина;

Тестови за да се увиди дали од некаде протекува;
Набљудување на расчистување.

Работодавачот или неговиот овластен застапник мора веднаш да делуваат по добивањето на
резултатите од следењето.

Лекарски надзор
Вработените чија работа вклучува изложеност на азбест потребно е да направат лекарски
преглед пред да почнат со работа. Потребно е да се спроведат последователни испитувања
барем еднаш на три години (или почесто доколку така е одредено со националните прописи)
и потоа сè додека изложеноста на азбест продолжува.

Европската конференција од 2003 година за азбест беше свикана од страна на Европската
комисија и Комитетот на виши трудови инспектори (СЛИЦ) за поддршка на постојан лекарски
надзор по изложеност. Некои земји-членки (на пр. Германија), исто така инсистираат да се
нудат дополнителни лекарски испитувања по прекинот на работниот однос.

За други вработени со ризик од можна изложеност на азбест треба да се спроведи процена
дали се препорачува лекарски надзор или дали е неопходен (во согласност со националните
прописи) врз основа на процената на ризик.

Болестите како азбестоза, рак на бели дробови или мезотелиома треба да се пријават во
согласност со националните прописи. Мора да се провери дали сите работници може веднаш
да се идентификуваат во таквите записници.

Директиви
И покрај различните достапни директиви, Комитетот на виши трудови инспектори, СЛИЦ,
направи добар преглед на ниво на Европа во нивната директива.[4] Исто така, многу земји-
членки издадоа свои директиви имајќи ја предвид националната стручност (види Извори на
крај на документот).

Примери на упатства за добра практика
Врз основа на практичното искуство, следните упатства се развиени од страна на ИНРС и
Францускиот фонд за осигурување за да послужат како правило за компаниите од сите
сектори кои работат со азбест. Неколку компании успешно ги преминуваат овие упатства во
нивната секојдневна практика.
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Извор: Б. Флорет/ИНРС

 Отвор на азбестен покрив за издувна цевка
Наспроти тоа што може да се применат неколку решенија, најзадоволителното вклучува
отстранување на целата покривна плоча без истата да се крши и замена со претходно
издупчена покривна плоча која не содржи азбест.

Азбесната плоча треба да се отстрани од внатрешната страна на покривниот простор доколку
тоа го дозволува конструкцијата. Со оваа оперативна постапка се избегнува ризикот од паѓање
од височина (пад од или низ покривната плоча), а се овозможува и чистење на различни
покривни структури.

За отстранување на азбесна покривна плоча:
Да се обезбеди опрема за безбеден пристап на високо ниво од внатрешната страна на
покривниот простор, а подот да биде прекриен со пластична фолија и од
надворешната страна на покривниот простор;

Да се забрани и/или да се ограничи пристапот под работната површина;

Ракувачот да се обезбеди со заштитен комбинезон од тип 5 со капа, ракавици и
полумаска со филтри за една употреба (EN 149 FFP3);

Покривната плоча да се испрска со вода која содржи суфрактант;

Да се одвртат шајките или да се пресечат со рачен алат додека локално ги чистите
површините со правосмукалка со ХЕПА филтер (H13 филтер кој е во согласност со
стандардот EN 1822);

Да се подигне и да се отстрани покривната плоча без да се скрши и внимателно да се
постави во амбалажа за нејзино згрижување;

Да се исчистат структурните делови (греди, итн.), граничните покривни плочи и
опремата за пристап на високо ниво користејќи ја правосмукалката со ХЕПА филтер,
потоа да се избришат со влажна крпа;

Повторно да се монтира претходно издупчена покривна плоча со соодветни димензии
и која не содржи азбест;

Пластичната облога, крпите, комбинезонот, ракавиците и полумаската за еднократна
употреба да се стават во кеса за згрижување азбест.
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 Доколку треба да се пресече азбесната покривна плоча:
Да се забрани и/или да се ограничи пристапот под работната површина;

Ракувачот да се обезбеди со заштитен комбинезон од тип 5 со капа, ракавици и
полумаска со филтри за една употреба (EN 149 FFP3);
Да се обезбеди безбеден пристап на високо ниво и од внатрешната и од надворешната
страна на покривниот простор;

Да се постави цврст пластичен контејнер поткрепен со потпори и друг соодветен систем
на местото на сечење. Контејнерот внимателно да се прицврсти и да се запечати со
самолеплива трака или изолатор од пена. Подоцна треба да се стават во кеса за
згрижување на азбест;

Внимателно навлажнете ја надворешната површина на покривната плоча со вода која
содржи сурфактант и нанесете тапет што се лепи на местото на сечење;

Пресечете ја покривната плоча со рачна пила, додека локално ги чистите површините
со правосмукалка со ХЕПА филтер (H13 филтер кој е во согласност со стандардот EN
1822);

Избришете ги рабовите на зарезот со влажна крпа;

Отстранете го садот и ставете го во кесата за згрижување азбест. Кесите треба да се
згрижат на посебни постројки за управување со отпад како што е утврдено со закон;

Поставете ја крпата, комбинезонот, ракавиците и полумаската за еднократна употреба
во кеса за згрижување азбест.

 Замена на неонка во единицата за осветлување прикачена
на ѕид обложен со испрскан азбест

Ракувачот да се обезбеди со заштитен комбинезон од тип 5 со капа, ракавици и
полумаска со филтри за една употреба (EN 149 FFP3);

Подот да се заштити со пластична фолија;
Осветлувањето да се исчисти со правосмукалка со ХЕПА филтер (H13 филтер кој е во
согласност со стандардот EN 1822);

Да се отстрани капакот на единицата за осветлување и внатрешната страна и склопот
да се исчистат со правосмукалка;

Да се замени неонката;
Да се замени капакот на единицата за осветлување;
Соберете ја пластичната фолија и поставете ја во кеса за згрижување азбест, заедно
со комбинезонот, кесата од правосмукалката и/или филтерот, ракавиците и
полумаската за еднократна употреба.

Преглед на применливите законски одредби
Директива 89/391/ЕЕЗ на Советот за воведување мерки за поттикнување на подобрувања во
областа на безбедноста и здравјето на работниците при работа.

Оваа Директива има за цел да обезбеди повисок степен на заштита на работниците при
работа преку имплементација на превентивни мерки за заштита од незгоди при работа и
професионални болести и преку информирање, консултации, балансирано учество и обука на
работниците и нивните застапници.

Покрај тоа, Директивата 83/477/ЕЕЗ на Советот за заштита на работниците од ризиците
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поврзани со изложеност на азбест при работа и нејзините измени, особено се однесува на
заштита на работниците од ризиците поврзани со изложеност на азбест при работа.
Одредбите од оваа Директива, земјите-членки ги транспонираа во своето национално
законодавство, притоа повремено вклучувајќи дополнителни барања.

Директива 89/656/ЕЕЗ на Советот за минимални барања за здравје и безбедност за
употребата на опрема за лична заштита од страна на работниците на работно место.

Оваа Директива ги утврдува минималните барања за опрема за лична заштита (ППЕ) која ја
користат работниците при работа.
Директива 89/686/ЕЕЗ на Советот за приближување на законите на земјите-членки во однос
на опремата за лична заштита.

Оваа Директива пропишува дека опремата за лична заштита мора да е во согласност со
релевантните прописи на Заедницата за дизајнот и производството во однос на безбедноста и
здравјето.

Европските регулативи исто така се фокусираат на забрана на употреба на азбест (Директива
1999/77/ЕЗ на Комисијата од 26 јули 1999г.).

Некои земји-членки имаат утврдено дополнителни барања.

Франција

Во Франција, идентификацијата и процената на состојбата на одржување на
материјалите кои содржат азбест е задолжителна за сите објекти, освен на приватните
површини на згради или приватни живеалишта.
Пред да се започне каква било операција, директорот на компанијата се обврзува да
побара наоди од идентификацијата од сопственикот на објектот; а пак, сопственикот на
објектот се обврзува истите наоди да ги прикаже на сите засегнати изведувачи. Доколку
не постои идентификација, засегнатиот изведувач е одговорен за процена на присуството
на азбест со сите можни средства.
Директорот на компанијата треба да ги усвои сите мерки предвидени за намалување
на нивото на изложеност на азбест. Во Франција, граничната вредност за изложеност
на азбест при работа е 0,1 влакно/cm3 во еден час.
Вработените треба да поднесат лекарско уверение или потврда за способност пред да се
назначат на работно место каде може да бидат изложени на азбесна прашина.
Работодавачот мора да состави досие на изложеност за секој работник во кој детално
ќе го наведе видот и времетраењето на работата, работните постапки, опремата која
се користи и очекуваното ниво на изложеност. Вработените имаат законско право на
лекарски преглед еднаш годишно. Кога вработениот ја напушта компанијата, мора да
добие потврда за изложеност составена од страна на работодавачот и трудовиот лекар.
Мора да се води лекарско досие во рок од 50 години.
Во случај на операции на одржување или опслужување со кои е веројатна изложеноста
на азбесна прашина, директорот на компанија потребно е да подготви општа постапка за
работа во согласност со Директивата.

Овој документ е предмет на мислењето на трудовиот лекар и претставниците за
здравје, безбедност и работни услови. Мора да се проследи до соодветниот трудов
инспекторат и до органите за превенција во Франција. Сите промени на работните
услови мора навремено да се објават.
Германија

Германскиот комитет за опасни супстанции (АГС) има издадено техничко правило (број
519) за „Азбест – Рушење, реконструкција или одржување“. Техничките правила за опасни
супстанции (ТРГС) ја рефлектираат состојбата на технологијата, професионалната безбедност
и здравје и професионалната хигиена, како и друго јасно согледување во однос на активностите
кои вклучуваат опасни супстанции. Истите се објавени од страна на Сојузното
министерство за труд и социјални работи во Сојузниот трудов весник и даваат детална и
задолжителна насока за компаниите. Техничкото правило покрај другото препорачува да се
понуди дополнителен лекарски преглед по прекинот на работниот однос.

http://osha.europa.eu/
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