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Со цел да ја подобри работната 
средина, во однос на заштитата 
на безбедноста и здравјето 
на работниците како што е 
предвидено во Договорот и 
последователните стратегии на 
Заедницата и акционите програми 
кои се однесуваат на безбедноста 
и здравјето на работното место, 
целта на Агенцијата ќе биде 
да им обезбеди на органите на 
Заедницата, земјите-членки, 
социјалните партнери и оние 
вклучени во областа, технички, 
научни и економски информации 
за употреба во доменот на 
безбедноста и здравјето при 
работа.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА
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AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
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EF — Eurofound
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Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
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FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations
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Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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The Kooperationsstelle Hamburg works out of the House of the Trade Unions 
of Hamburg, which was completed in 1906 and mostly built by the workers 
themselves. It was one of the first large buildings in which the windows opened 
to the inside. Traditionally, the windows could only be opened to the outside 
to save space within the rooms. Falling out of the window was a high risk for 
women at home and cleaners in office buildings. This risk was almost eliminated 
by the decision to change the opening direction of the window. Today, no one 
gives a thought to this long forgotten but still effective risk elimination.

Typical street scene from the beginning of the last century — windows wide open (Hamburg — Gängeviertel)
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f o r E W o r d

Everybody has an interest in keeping workers safe and 
healthy. And most work-related accidents and illnesses are 
preventable. But how? Risk assessment is the first step.

Risk assessment is the start of the risk management process. 
It enables employers to understand the action that they 
need to take to improve workplace health and safety, as 
well as productivity.

The European Agency for Safety and Health at Work 
(EU- OSHA) has developed a European-wide information 
campaign focusing on risk assessment. Healthy Workplaces 
is a two-year European campaign which aims to promote 
an integrated management approach to risk assessment. Risk assessment is the 
cornerstone of the European approach to occupational safety and health, and there 
are good reasons for this. If risks are not assessed or properly dealt with, a suitable 
risk management process cannot be started and appropriate preventive measures are 
unlikely to be put in place. Systematic risk assessment therefore improves workplace 
safety and health and business performance in general.

Since the adoption of the European Framework Directive in 1989, risk assessment 
has become a familiar concept for organising prevention in the workplace, and 
hundreds of thousands of companies all over Europe assess their risks regularly. 
Nevertheless, the figures on accidents and illness at work show that improvements 
are needed. Every year, millions of people in the EU are injured at work, or have their 
health seriously harmed in the workplace.

This report supports the campaign by providing information on successful inter-
ventions in the workplace illustrating how the hazards identified after a risk assessment 
can be eliminated or controlled. The report is aimed at those who are responsible 
for carrying out risk assessments in the workplace and for preparing decisions on risk 
elimination or control measures.

I would like to take this opportunity to thank all our European partners as well as 
Agency and Topic Centre Working Environment staff who have contributed to the 
compilation of the report. 

Jukka Takala

Director

European Agency for Safety and Health at Work

July 2009

Предговор

Секому му е важно да ги зачува безбедноста и здравјето 
на работниците. И повеќето несреќи и болести поврзани 
со работата може да се спречат. Но како? Проценката на 
ризиците е првиот чекор.

Проценката на ризиците е почетокот на процесот за 
управување со ризици. Таа им овозможува на вработените 
да ја разберат активноста која треба да ја преземат за да ги 
подобрат безбедноста и здравјето на работното место, како 
и продуктивноста.

Европската агенција за безбедност и здравје при работа 
(EU-OSHA) има подготвено информативна кампања ширум 
Европа која се фокусира на проценка на ризиците. Здрави 
работни места е двегодишна европска кампања чија цел е да 
промовира интегриран пристап на управување со проценката 
на ризици. Проценката на ризиците е темелот на европскиот 
пристап кон безбедноста и здравјето при работа и постојат 
добри причини за ова. Доколку ризиците не се оценуваат или 
не се решаваат правилно, не може да се отпочне соодветен 
процес за управување со ризици и најверојатно нема да се 
воспостават соодветни превентивни мерки. Затоа систематската проценка на ризиците 
ги подобрува безбедноста и здравјето на работното место и деловното постигнување 
воопшто.

Од усвојувањето на Европската рамковна директива во 1989 година, проценката на 
ризиците прерасна во познат концепт за организирање превенција на работното место 
и илјадници компании ширум Европа редовно ги проценуваат своите ризици. Во секој 
случај, цифрите за несреќи и болести на работното место покажуваат дека се потребни 
подобрувања. Секоја година, милиони лица во ЕУ се повредуваат на работа или нивното 
здравје е сериозно нарушено на работното место.

Овој извештај ја поддржува кампањата давајќи информации за успешни интервенции на 
работното место кои посочуваат како може да се елиминираат или да се контролираат 
утврдените опасности по проценката на ризиците. Извештајот е наменет за оние кои се 
одговорни за вршење проценки на ризиците на работното место и за подготовка на одлуки 
за елиминирање ризик или контролни мерки.

Би сакал да ја искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите наши европски 
партнери како и на вработените во Агенцијата и Тематскиот центар за работна средина 
кои придонесоа кон составувањето на извештајот.

Јука Такала (Jukka Takala)

Директор

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Јули 2009 година



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

10

Извршно резиме

Во овој извештај се опишани случаи од голем број работни места кои прикажуваат како 
процесот на проценка на ризици доведе до утврдување и успешно елиминирање или 
значително намалување на ризиците. Главната цел на извештајот е да посочи како може 
да се постигне елиминирање или намалување на ризиците кај изворот на ниво на работно 
место.

Работодавците се одговорни за безбедноста и здравјето на работниците од секој аспект 
поврзан со работата, како и за проценка на ризиците. Рамковната директива1 на ЕУ  ја 
истакнува клучната улога на проценката на ризиците и ги утврдува основните одредби 
кои секој работодавач мора да ги почитува. Исто така ги содржи и општите принципи за 
превенција.

Работодавачот ќе ги спроведе мерките (потребни за заштита на безбедноста и здравјето на 
работниците) врз основа на следните принципи на превенција:

(а) избегнување на ризиците;

(б) проценка на ризиците кои не може да се избегнат;

(в) справување со ризиците кај изворот;

(г) прилагодување на работата на поединецот;

(д) прилагодување на техничкиот напредок;

(ѓ) замена на опасните материјали со неопасни или помалку опасни материјали;

(е) развој на разбирлива сеопфатна превентивна политика;

(ж) давање приоритет на колективните заштитни мерки во однос на индивидуалните 
заштитни мерки;

(з) давање соодветни инструкции на работниците2 .

Помеѓу овие принципи постојат два принципа, ‘избегнување ризици’ и ‘справување со 
ризиците кај изворот’, кои се истакнати како приоритетни принципи. Најголем дел од 
случаите претставени во извештајот покажуваат како овие и други принципи се воведуваат 
во практика.

Постојат голем број ризици кои може целосно да се избегнат или елиминираат. Потоа 
преостанатиот ризик се проценува како многу низок или блиску до нула. Случаите кои 
се однесуваат на справување со ризици од електрична струја, инфекција, рачна работа, 
незаштитено ракување со опасни супстанци и изложеност на бучава, покажуваат како 
може да се постигнат таквите резултати.

Во други случаи каде што не е можно целосно да се елиминираат ризиците, повеќето 
опишани активности имаат за цел ‘да се справат со ризиците кај изворот’ т.е. превентивното 
дејство е фокусирано на изворот на ризикот. Ова честопати води до значително намалување 
на ризикот до многу пониско ниво. Извештајот покажува како овие резултати се добиени 
во области како што се спречување несреќи, организација на работата, изложеност на 
прашина, пилевина или електромагнетни полиња. Во неколку случаи се испитува можноста 
за справување со ризикот кај изворот или усвојување колективни превентивни мерки, но 
бидејќи не е можно справување со ризикот кај изворот, наместо тоа се спроведуваат лични 
заштитни мерки.

1 Директива на Советот 89/391/ЕЕС од 12 јуни 1989 година за воведување на мерки за поттикнување 
подобрувања во безбедноста и здравјето на работниците на работа.

2 Член 6.2 од Директивата на Советот 89/391/ЕЕС.
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Основните фактори за успех утврдени во извештајот за ефективна проценка на ризик се 
следните:

�� детална проценка на ризикот и точна проценка на проблемот/ситуацијата;
�� силна мотивација од страна на важна и моќна група (како што е одделение, управен 

одбор на работниците, работодавачот);
�� поддршка од врвното раководство за да се обезбеди достапност на сите потребни 

ресурси, како што се финансиски и човечки ресурси;
�� вклучување на важни чинители како што се работниците (партиципативна проценка на 

ризик), ергономски експери, човечки ресурси, финансиско одделение, здравствени 
професионалци, итн.;

�� добра анализа/познавање на ефективни решенија, најдобри практики и достапни 
научни или технолошки иновации (честопати се усвојува повеќе од едно решение/
мерка);

�� доверба и соработка помеѓу вклучените страни;
�� нема силни пречки за усвојување на превентивните или заштитните мерки.

Извештајот укажува на тоа дека постојат одредени дополнителни фактори за успех кои ги 
мотивираат чинителите да одат понатаму од вообичаеното за да постигнат резултати кои 
се далеку над просекот. Овие т.н. ‘супер фактори за успех’ ги надополнуваат основните 
фактори за успех наведени погоре.

Тие се:

�� голема мотивација да се биде најдобар изведувач во конкретен економски сектор 
или барем да се биде колку е можно подобар;

�� истакната улога која ја имаат оние на работното место за кое станува збор (или 
луѓето изложени на ризик) во текот на работата;

�� отежната замена на болните работници;
�� голема мотивација за развој на интегриран пристап за безбедност и здравје при 

работа;
�� внатрешни капацитети за утврдување (или развој) на добри решенија;
�� внатрешни капацитети и мотивација да се оди подалеку од ‘просекот’:
�� достапни едноставни решенија за големите ризици;
�� поддршка за достапни сложени или напредни решенија;
�� соодветно следење на усвоените превентивни или заштитни мерки (Дали мерките 

реално се имплементираат? Дали функционираат? Дали се соодветни?);
�� јавна поддршка за мали и средни претпријатија (на пример, во цел економски сектор);
�� силна мотивација да се намалат поврзаните трошоци за несреќи и болести во многу 

ризични занимања или области.

Анализата на случаите за кои станува збор во извештајот покажува дека од суштинско 
значење е проценката на ризикот да е проследена со добро испланирано дејство и да се 
развијат и усвојат соодветни превентивни и заштитни мерки.
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ВОВЕД

Проценката на ризиците има клучна улога во која било политика за безбедност и здравје 
при работа. Таа е основата за успешното управување со безбедноста и здравјето и клучот 
за намалување на незгодите поврзани со работата и професионалните болести. Доколку 
добро се имплементира, не само што може да ги подобри безбедноста и здравјето на 
работното место, туку и постигнувањата на бизнисот воопшто.

Проценката на ризиците претставува процес на проценка на ризиците за безбедноста 
и здравјето на работниците од опасностите на работното место. Тоа е систематско 
испитување на сите аспекти на преземената работа за да се земе предвид следното:

�� што би можело да предизвика повреда или штета;
�� дали може да се елиминираат опасностите; и, доколку не,
�� кои превентивни мерки се или треба да се воспостават за контрола на ризиците3.

Општа должност на работодавците е да се погрижат за безбедноста и здравјето на 
работниците од секој аспект поврзан со работата и да извршат проценка на ризик. 
Рамковната директива на ЕУ4 ја истакнува клучната улога на проценката на ризикот и 
ги утврдува основните одредби кои секој работодавач мора да ги почитува. Воедно ги 
претставува општите принципи за превенција.

Работодавачот ќе ги имплементира мерките (потребни за заштита на безбедноста и 
здравјето на работниците) врз основа на следните принципи на превенција:

(а) избегнување на ризиците;

(б) проценка на ризиците кои не може да се избегнат;

(в) справување со ризиците кај изворот;

(г) прилагодување на работата на поединецот;

(д) прилагодување на техничкиот напредок;

(ѓ) замена на опасните материјали со неопасни или помалку опасни материјали;

(е) развој на разбирлива сеопфатна превентивна политика;

(ж) давање приоритет на колективните заштитни мерки во однос на индивидуалните 
заштитни мерки;

(з) давање соодветни инструкции на работниците 5.

Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA) има развиено 
информативна кампања ширум Европа која се фокусира на проценка на ризиците. Здрави 
работни места е двегодишна европска кампања чија цел е да промовира интегриран 
пристап на управување со проценката на ризиците. Овој извештај ја поддржува кампањата 
давајќи информации за успешни интервенции на работното место со цел да се елиминираат 
или контролираат ризиците. Извештајот е наменет за оние кои се одговорни за вршењето 
проценки на ризици на работното место и за подготовка на одлуки за елиминирање ризик 
или контролни мерки. 

3 Европска комисија, Упатство за проценка на ризик на работа, Луксембург, Канцеларија за 
официјални публикации на Европските заедници, 1996, стр.12.

4 Директива на Советот 89/391/ЕЕС од 12 јуни 1989 година за воведување на мерки за поттикнување 
подобрувања во однос на безбедноста и здравјето на работниците на работа. 

5  Член 6.2 од Директивата на Советот 89/391/ЕЕС.
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1.1. Целта на овој извештај

Во овој извештај се прикажани случаи во кои ризикот е успешно утврден со процесот 
на проценка на ризик и овозможено е ризикот да биде елиминиран, драстично намален 
или многу добро контролиран. Примарниот фокус на извештајот е на решенијата кои 
се изготвени за утврдените ризици на работното место, а не готови технички решенија 
од проектанти или производители во фазата на дизајн на производ, работно место или 
работен процес. Сепак, некои случаи покажуваат дека таквите решенија може да имаат 
удел во управувањето со ризиците на ниво на работно место.

Целта на овој извештај со студии на случај е да го прикаже спроведувањето на општите 
принципи на превенција на ниво на работното место (особено првите два: ‘избегнување 
ризици’ и ‘справување со ризиците кај изворот’). Анализата на случаи покажува дека 
во практика се применуваат голем број од овие принципи во едно дејство и дека се 
воспоставени меѓусебено поврзани мерки (на различни нивоа).

Во извештајот станува збор за голем број различни опасности (пр. физички напор, 
биолошки и хемиски агенси, несреќи, електромагнетни полиња, изложеност на прашина 
и бучава, работна организација) во повеќе сектори (пр. производство и инженерство, 
шумарство, рударство, пакување, канцелариска работа, итн.).

1.2. Методологија

Партнерите кои се вклучени во проектот идентификуваа случаи врз основа на материјал 
од сопствената мрежа на Тематскиот центар за работна средина6, материјал од фокални 
точки7, како и материјал од литературата. Секој партнер беше задолжен да обезбеди 
одреден број случаи и водачот на задачата беше одговорен за сеопфатната анализа и 
известувањето.

Претставени се осумнаесет студии на случај и седум резимеа (пократки случаи) (погледнете 
во Табела 1) од широк спектар на занимања и сектори низ Европа со цел да се споделат 
примерите за добри практики во однос на проценката на ризиците.

Описот на случаите вклучуваше анализа на одредени основни информации за компанијата/
проектот, целите на дејството, објаснување за она што беше направено, резултатите од 
дејството, проблемите со кои се соочуваат, факторите за успех и одредени информации 
за преносливоста на проектот.

6  Тематските центри се конзорциуми за национална безбедност и здравствени институции кои 
собираат и анализираат постоечки национални податоци за да ги поддржат клучните области од 
работата на Агенцијата.

7  Главната мрежа за информации за безбедност и здравје на Агенцијата е составена од фокални 
точка во секоја земја-членка на ЕУ, како и во земјите-кандидати и земјите на EFTA. Фокалните 
точки ги номинира секоја влада како официјален претставник на Агенцијата во таа земја и тие 
се вообичаено националниот надлежен орган за безбедност и здравје при работа. Работејќи 
со национални мрежи вклучувајќи ја владата, претставници на работниците и работодавците, 
фокалните точки даваат информации и повратни информации кои помагаат да се поддржат 
иницијативите на Агенцијата. 
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Табела 1: Листа на случаи (резимирани случаи со курзивни букви)

Држава Област Акроним и целосно име на случајот Партнер

Холандија Ергономија и дизајн 3.1 РАБОТНИЦИ НА ПАТ
Намалување на физичкиот напор кај група 
работници на пат

PREVENT

Франција Ергономија и дизајн 3.2 РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ: ОБУКА НА ПРОЕКТЕН 
РАКОВОДИТЕЛ 
Обука за ‘ергономски пристап кон работни 
ситуации’

EUROGIP

Белгија Ергономија и дизајн 3.3 BETTERLIFT
Воведување на полуавтоматски манипулатор за 
издув со цел да се намали високата стапка на 
отсуства

PREVENT

Италија Ергономија и дизајн 3.4. РЕКРЕАТИВНИ БРОДОВИ
Подобрено ракување со товар при работа на 
склопување осовини во производството на 
рекреативни бродови

ISPESL

Франција Ергономија и дизајн 3.5. РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ: РАСПОРЕД НА 
РАБОТНИ ПОВРШИНИ 
Подобрување на распоредот на работните 
површини

EUROGIP

Италија Ергономија и дизајн 3.6. ИНКЏЕТ
Елиминирање на ризици кои произлегуваат од 
повторливи движења на горните екстремитети

ISPESL

Германија Ергономија и дизајн 3.7. РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ – STEHLUST STATT 
SITZFRUST 
(стоењето е одлично, седењето е напорно)

KOOP

Италија Ергономија и дизајн 3.8. КОРИСТЕЊЕ НА ПНЕВМАТСКИ 
ШРАФЦИГЕРИ
Елиминирање на ризици кои призлегуваат од 
изложеност на вибрацијата на дланка-рака

ISPESL

Држава Спречување несреќи Акроним и целосно име на случајот Партнер

Финска Спречување несреќи 4.1. HPD-ПРУГА
Елиминирање на ризикот за несреќи на 
финската железница

FIOH

Шпанија Спречување несреќи 4.2 БЕЗ НЕСРЕЌИ
Темелно намалување на несреќите во компанија 
за метално пакување

EUROGIP

Германија Спречување несреќи 4.3 УБОД ОД ИГЛА
Како ефективно да се спречат повреди од убод 
од игла

BAUA

Луксембург Спречување несреќи 4.4 НАГМЕЧЕНИ ПРСТИ
Измена на заштитна плоча со цел да се 
елиминира ризикот од нагмечени прсти

PREVENT
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Држава Прашина, хемиски 
супстанци, биолошки 
ризици

Акроним и целосно име на случајот Партнер

Франција Прашина 5.1 СТОМАТОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА 
Собирање на загадувачите кај изворот

EUROGIP

Австрија Биолошки ризик 5.2. ВАКЦИНИРАЊЕ
Програма за вакцинирање за енцефалитис 
пренесуван од крлежи (TBE) од осигурителна 
компанија за несреќи

KOOP

Полска Прашина 5.3. NOCODUST 
Намалување на ризици кои произлегуваат од 
изложеноста на работниците на високи нивоа 
на прашина во рудници за јаглен

CIOP-PIB

Германија Опасни супстанци 5.4. РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ: ЧИСТЕЊЕ НА 
СОПИРАЧКИ 
Чистење на сопирачки со компресори со топла 
вода

KOOP

Полска Прашина, хемиски 
супстанци, бучава

5.5. NOWODUST
Елиминирање на ризици кои произлегуваат 
од изложеноста на хемиски супстанци и 
намалување на изложеноста на прашина од 
дрво и бучава во дрвната индустрија

CIOP-PIB

Држава Работна 
организација/ 
психосоцијални 
оптоварувања

Акроним и целосно име на случајот Партнер

Германија Проценка на ризици 6.1. ХОЛИСТИЧКА ПР
Холистичка проценка на ризици

BAUA

Германија Работна 
организација

6.2. РОТО-РАБОТА (ROTOWORK)
Ротирање на работните места кои се однесуваат 
на задачите за чистење во медицинска 
лабораторија

KOOP

Германија Психосоцијални 
оптоварувања

6.3. СТРЕС ВО БОЛНИЦИТЕ 
Проценка на психосоцијални и физички ризици

BAUA

Држава Бучава, електрична 
енергија и клима

Акроним и целосно име на случајот Партнер

Кипар Бучава 7.1. РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ: MЕЛНИЦА ЗА ЦЕМЕНТ 
Инсталација на мелница за цемент од валчест 
тип со ниска емисија на бучава

ELINYAE

Полска Електрична енергија 7.2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ПОЛЕ КАЈ 
ЗАВАРУВАЧИ 
Намалување на изложеноста на магнетни 
полиња кај заварувачи од индукциони греачи 
кои се користат во електрани

CIOP-PIB

Грција Бучава 7.3. РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ: ИЗОЛАЦИЈА НА 
БУЧАВА 
Изолација на бучава од преса и машина за 
редење палети

ELINYAE

Финска Електрична енергија 7.4. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ПОЛЕ ЗА ЛЕПИЛО 
Контрола на електромагнетно поле, на пример 
кај уреди за сушење лепило

FIOH

Кипар Клима 7.5. РЕЗИМИРАН СЛУЧАЈ: ТЕМПЕРАТУРА 40/28 
Намалување на температура со инсталирање на 
ладилници за вода во зграда

ELINAYAE
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT
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AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks
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EF — Eurofound
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EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation
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1.3. Општи согледувања за елиминирање ризик/
намалување на ризикот

Терминот ‘елиминација (елиминирање)’ се користи во таа смисла што ризикот се сведува 
на нула без преместување на ризикот на кое било друго место. Елиминирањето е идеална 
цел на кое било управување со ризик. Четири од осумнаесет проширени студии на случај 
покажуваат дека е можно да се елиминираат или да се сведат одредени ризици блиску до 
нула. Во другите случаи се претставени мерки кои покажуваат значително намалување на 
ризикот, но не и елиминирање во оваа смисла. Ризикот не може целосно да се елиминира; 
останува значителен преостанат ризик. 

Во некои од овие случаи, елиминирањето на еден ризик се комбинира со префрлување 
кон други – обично многу помали – ризици. За одредени мерки за намалување на ризик 
потребно е целосно да се елиминира одредена работна операција или темелно да се 
трансформира целото работно место. Во овие случаи, работата сега може да се врши на 
поинаков начин, пр. една машина сега може да крева стока која претходно рачно ја кревал 
работникот и работникот сега може да биде одговорен за управувањето со таа машина. 
Новата форма на работа – постојаното управување со машина – ќе предизвика одредени 
ризици, но веројатно помали.

Во следните два дела се групирани случаите како случаи каде што ризикот беше 
елиминиран и случаи во кои имаше значително намалување на ризикот. Влијанието 
од мерките за намалување на ризиците очигледно зависи од природата на ризиците, 
достапните решенија и преземените практични мерки.

1.3.1. Елиминирање на ризици

�� Во овој извештај се претставени одредени примери на елиминирање на ризици. 
Вообичаени полиња за целосно елиминирање на ризик се достапни во следните 
случаи:

�� во автоматизацијата на кревањето и транспортните операции со  кои се намалува 
рачното кревање и носењето товар, честопати до нула;

�� во замената на опасна хемикалија со неопасна алтернатива која не повлекува 
никакви нови и поинакви ризици;

�� во целосното намалување на опасните нивоа на бучава со затворање или со 
воведување на нова опрема;

�� во елиминирање на ризикот за инфекција со вакцинирање8

�� во елиминирањето на несреќи со промени во технологијата или промени на 
вообичаените ризични области во зградите.

8  Очевидно е дека векторот всушност не може да се елиминира кај изворот, но ризикот за 
инфекција може да се отстрани.



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

19

Табела 2: Случаи кои прикажуваат елиминирање на ризик

Ризик Елиминирање Многу низок преостанат ризик / 
многу низок нов ризик

Опис во случај број

Инфекција со 
бактерија или 
вирус

Вакцинација 
(доколку е можно)

Простанат мал процент на лица 
без заштита

5.2 ВАКЦИНАЦИЈА

Повреди од 
убод од игла

Безбедносна 
опрема, обука

Во рок од 12 месеци, нема 
дополнителни повреди

4.3 УБОД ОД ИГЛА

Рачно работење Автоматизација Несреќи 3.3 BETTERLIFT

Бучава Нови технологии за 
избегнување бучава

Затворање на 
изворот на бучава

Намалување на нивото на 
бучава од 92 на 45 dB(A)

7.1 СЛИКА: ЦЕМЕНТНА 
МЕЛНИЦА

Спречување 
несреќа

Заштитна плоча на 
машина

Речиси никаков преостанат 
ризик за несреќа

4.4 НАГМЕЧЕНИ ПРСТИ

Опасни 
супстанци

Замена Нерелевантна (поголема) 
употреба на вода и енергија

5.4 СЛИКА: ЧИСТЕЊЕ 
СОПИРАЧКИ

1.3.2. Значително намалување на ризиците

Во следните случаи се постигна значително намалување на ризиците со спроведување на 
ефективни решенија. Во повеќето случаи не може да се измери степенот на намалување на 
ризикот. Квантитативната пресметка на влијанието на мерката за намалување на ризикот 
би можела да е изводлива во случаи кои важат за голем број работни места и каде што 
постои лесно мерлив ризик, како што се несреќите.

Табела 3: Случаи кои прикажуваат значително намалување на ризиците

Ризик Намалување Преостанат ризик / нов 
ризик / промена на ризик

Опис во случај број

Изложеност на 
прашина

Значително 
намалување со нови 
технологии

Не може да се избегне 
одредено, многу пониско 
ниво на прашина

4.2 БЕЗ НЕСРЕЌИ
5.3 NOCODUST
5.5 NOWODUST

Хемиски 
супстанци 
(испарливи 
органски 
соединенија)

Намалување на 
изложеноста на 
опасни супстанци со 
воведување на нови 
технологии

Намалување за фактор три 5.5 NOWODUST

Изложеност на 
ел.полиња

Нови технологии за 
заштита

Не може да се избегне 
одреден степен на 
изложеност

7.2 ЕЛЕКТРО-МАГНЕТНИ 
ПОЛИЊА КАЈ 
ЗАВАРУВАЧИ
7.4 ЕЛЕКТРО-МАГНЕТНИ 
ПОЛИЊА ЗА ЛЕПИЛО

Спречување 
несреќи

Технологии Намалување на несреќи за 
фактор осум

4.2 БЕЗ НЕСРЕЌИ

Спречување 
несреќи

Технологии, упатство Преостанат помал ризик 5.1 СТОМАТОЛОШКА 
ЛАБОРАТОРИЈА

Несреќи, 
мускуло-скелетни 
нарушувања, 
организација на 
работата

Сеопфатна проценка 
на ризици

Преостанат помал ризик 3.8 ШРАФЦИГЕРИ
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CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer
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ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
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Ризик Намалување Преостанат ризик / нов 
ризик / промена на ризик

Опис во случај број

Бучава Значително 
намалување со 
воведување нови 
технологии

Преостанат помал ризик 5.5 NOWODUST
7.3 СЛИКА: ИЗОЛАЦИЈА 
НА БУЧАВА

Бучава Заштита за слухот Преостанат помал ризик 4.1 HPD-ПРУГА

Мускуло-скелетни 
нарушувања

Планирање, дизајн, 
технологија, упатство

Преостанат помал ризик 3.1 РАБОТНИЦИ НА 
ПАТОТ
3.7 СЛИКА: STEHLUST 
STATT SITZFRUST

Температура Систем за ладење Преостанат ризик за 
појава на инфекции од 
температурата 

7.5 СЛИКА: 
ТЕМПЕРАТУРА 40/28

Рачно работење Полу-автоматизација Преостанати елементи 
на неповолни положби и 
движења

3.1 РАБОТНИЦИ НА 
ПАТОТ
3.4 РЕКРЕАТИВНИ 
БРОДОВИ
3.6 INKJET

Ергономија и 
дизајн

Обука, организација 
на работата

Во најдобар случај 
елиминирање; 
преостанатите ризици 
зависат од случајот на 
примена

3.2 СЛИКА: ОБУКА 
НА ПРОЕКТЕН 
РАКОВОДИТЕЛ
3.5 СЛИКА: РАСПОРЕД 
НА РАБОТНИ 
ПОВРШИНИ

Психосоцијални 
ризици

Холистичка проценка 
на ризик и мерки

Преостанат помал ризик 6.1 ХОЛИСТИЧКА 
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК

Преоптоварување 
со работа

Проценка на ризик и 
мерки

Преостанат помал ризик 6.2 ROTOWORK

Психосоцијални 
ризици, физички 
ризици, 
преоптоварување 
со работа

Проценка на ризик 
и мерки, работна 
организација

Преостанат помал ризик 6.3 СТРЕС ВО 
БОЛНИЦИТЕ

Во која било проценка на ризик и последователното елиминирање на ризик или примена 
на контролни мерки, од суштинско значење е ризикот да не се пренесува, имено, давањето 
решение за еден проблем да не создава друг проблем. На пример: не би било сосема 
корисно да се обезбеди двојно застаклување на канцелариските прозорци со цел да се 
намали бучавата однадвор доколку не е обезбедена соодветна вентилација.

Подеднакво важно е што ризикот не смее да се пренесува во друга средина; на пример со 
обезбедување на издувна вентилација за токсични супстанци на тој начин што испуштањето 
создава ризик за друга работна просторија или за јавноста надвор од местото (во една 
болница издувната вентилација од мртовечницата се испушташе под прозорците на едно 
детско одделение).9

 

9 Европска комисија, Упатство за проценка на ризик на работа, Луксембург, Канцеларија за 
официјални публикации на Европските заедници, 1996, стр. 12.
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry
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Во ова поглавје се претставени кратки апстракти од секој случај.

Ергономија и дизајн

Работници на пат – намалување на физичкиот напор

Работниците на пат во општината Делфт подлежеа на голем физички напор како резултат 
на што имаше зачестена појава на проблеми со колената и грбот. Се консултираше 
физиотерапевт за да го проучи физичкиот напор и да ги испланира работните методи со 
цел да ги дефинира проблематичните области. Решенијата се опишаа во акционен план и 
истите беа успешно спроведени. Како резултат на тоа, стапката на отсуство се намали за 
3.9%, што главно се поврзуваше со намалување на физичкиот напор.

Betterlift – воведување на полуавтоматски манипулатор за издув за да се 
намали високата стапка на отсуство

Работниците за склопување на издув во фабриката на Форд во Генк, Белгија многу 
отсуствуваа. Работниците изјавија дека чувствуваат силен напор во грбот, рамената, вратот 
и зглобовите од повторливо кревање, држење и фиксирање на издувите. За да го ублажи 
проблемот, ергономскиот тим дизајнираше, изгради и имплементираше полуавтоматски 
манипулатор за издув, кој го намали физичкото оптоварување на операторите. 
Воведувањето на манипулаторот доведе до намалување на поплаките за повреда од 
повторлив напор (RSI) и отсуството, намалување на бројот на оператори кои се потребни 
за вршење на работата и како последица на тоа, намалување на трошоците поврзани со 
оваа работа.

Рекреативни бродови – подобрено ракување со товар при работа на 
склопување осовини

Прелиминарната проценка на ризиците кои се дел од рачното ракување со товар покажа 
дека операциите за склопување осовини беа од суштинско значење. Со цел да се намалат 
вклучените ризици, се дизајнираше количка која целосно ја промени процедурата за 
склопување на осовини, при што се намали потребата од рачно ракување со товарот.

Инкџет – елиминирање на ризици кои произлегуваат од повторливи движења 
на горните екстремитети

Се направи анализа на ризиците поврзани со повторливи движења со користење на OCRA 
методот развиен од Истражувачката единица за ергономија на положба и движење во 
Милано. Се направи промена во работниот циклус како прва интервенција, додека втората 
интервенција опфаќаше редизајн на работната станица. По двете интервенции, индексот 
на ризик согласно контролната листа на OCRA се намали од жолтата зона (средно ниво на 
ризик) до зелената зона (отсуство на ризик).

Користење на пневматски шрафцигери – елиминирање на ризиците кои 
произлегуваат од изложеност на вибрацијата на рака-дланка

Се проучија производните ленти на една фабрика кои прикажуваат различни случаи на 
патологии на горните екстремитети. Според проценката на ризикот, се претпостави дека 
вибрациите кои ги предизвикуваат пневматските шрафцигери би можеле да се поврзат 
со растечкиот број на патологии кои се јавуваат во фабриката. Се спроведе двегодишен 
план за интервенција и овој план доведе до целосна замена на 801 шрафцигери со нови 
ергономски шрафцигери. Со воведувањето на новите шрафцигери, бројот на работници 
кои страдаат од нарушувања на горните екстремитети постепено се намали.
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Спречување несреќи

HPD-пруга – елиминирање на ризик за несреќи на финската железница

Во работата во железница, покрај изложеноста на силна бучава, постои ризик за 
смртоносни несреќи. Овој ризик е особено голем за работниците со нарушен слух. За да го 
намалат овој ризик, многу железнички компании имаат утврдено минимално препорачани 
нивоа на слух за работниците. Пасивните штитници за слухот може да го зголемат ризикот 
од несреќа. Со користење на штитници за слухот зависни од ниво, слухот на работниците 
всушност може да се подобри со што ќе се намали ризикот за несреќа без да се доведе во 
прашање изложеноста на звук.

Без несреќи – темелно намалување на несреќите во компанија за метално 
пакување

Воведувањето на STOP програмата (безбедност при работа преку следење на правилата 
за спречување ризик) овозможи намалување на големиот број професионални повреди од 
15 до 2 за две години. Оваа програма се заснова на дневната проценка на ризиците и 
анализа на причините за несреќите. Исто така воведени се превентивни мерки (ознаки, 
прилагодување на механизацијата, хемиски супстанци 10 пати пониски од граничните 
вредности, итн.), како и проценка на психосоцијалните и ергономските ризици.

Убод од игла – како ефективно да се спречат повреди од убод од игла

Овој проект на универзитетската болница во Хајделберг и Државната канцеларија за 
здравје на Баден-Вуртемберг имаше за цел да даде одговори на основното прашање 
кое се однесува на ефективноста на безбедносните игли за спречување на повреди од 
убод од игла (NSI). Се воведе нова безбедносна опрема, што беше проследено со обука 
и образовни мерки, како обид да се намали појавата на повреди од убод од игла кај 
болничкиот персонал. Во рок од 12 месеци, повредите од убод од угла се намалија на нула.

Нагмечени прсти – измена на заштитна плоча со цел да се елиминира ризикот 
за нагмечени прсти

Во Avery Dennison се премести заштитната плоча од една од машините која се користеше за 
сечење хартиени ролни. Преместувањето на заштитната плоча создаде опасна ситуација 
за сите работници кои ја користат оваа машина. Како што налагаат процедурите на Avery, 
еден од операторите ја пријави опасната ситуација со помош на систем за мрежно (онлајн) 
известување.

Овој систем овозможи да се проценат сериозноста и степенот на ризик и да се преземат 
непосредни превентивни или корективни мерки. Се постави постер за да се известат 
работниците за ситуацијата. Тимските водачи исто така предложија да се побара од тимот 
за одржување да ја сменат плочата.

Прашина, хемиски супстанци, биолошки ризици

Стоматолошка лабораторија – собирање на загадувачите кај изворот

Одредени видови прашина, особено силикатната прашина, може да предизвикаат 
сериозни заболувања кај стоматолошките лабораториски техничари. Со опремување на 
сите работни станици со соодветни системи за собирање, стоматолошката лабораторија 
за протези на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) од Лион сега ја 
обезбедува најдобрата можна заштита за секој член од нивниот тим.
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Вакцинирање – програма за вакцинирање од енцефалитис пренесуван од 
крлежи (TBE) од осигурителна компанија за несреќи

Енцефалитис пренесуван од крлежи (TBE), сериозна инфекција која води до запаление на 
мозокот, може да се спречи со имунизација. Особено изложени на ризик се работниците 
кои работат во надворешни услови, како што се земјоделците и шумските работници. 
Осигурителната компанија за општи несреќи во Австрија (AUVA) спроведе програма за 
вакцинирање во 1976 година со цел да ги заштити работниците и потоа воведе кампања која 
сѐ уште е во тек. Оттогаш, бројот на манифестирани случаи на енцефалитис пренесуван од 
крлежи на работното место се намали речиси до нула.

Nocodust – намалување на ризиците кои произлегуваат од изложеностa на 
работниците на високи нивоа на прашина во рудници за јаглен

Елиминирањето на ризиците кои произлегуваат од изложеноста на работниците на 
високи нивоа на прашина беше тема на проектот спроведуван во последните години во 
KOMAG Центарот за рударска механизација. Проектот имаше две цели – да дизајнира и 
да спроведе нови технички решенија за собирање прашина (LDCU-630 Labyrinth уред за 
собирање прашина и DRU-400 уред за отстранување прашина) и да изгради свесност за 
ризиците поврзани со прашина помеѓу рударите. Резултатите на проектот (нови уреди за 
собирање прашина) се воведоаво рудниците за јаглен, со што треба да се намали бројот 
на белодробни заболувања помеѓу рударите и бројот на несреќи во рудниците за јаглен.

Nowodust – елиминирање на ризици кои произлегуваат од изложеноста на 
хемиски супстанци и намалување на изложеноста на прашина од дрво и 
бучава во дрвната индустрија

Работниците во дрвната индустрија се изложени на опасни фактори во текот на целиот 
процес на производство. Опасните фактори во Barlinek S.A. се поврзуваа со изложеноста 
на опасни хемиски супстанци, високи нивоа на прашина од дрво и прекумерни нивоа на 
бучава. Помеѓу 2000 и 2006 година се спроведе сеопфатен проект во компанијата со 
цел да се заштитат работниците од штетни фактори. Како резултат на тоа, се започна со 
обемна инвестициска програма која доведе до намалување или елиминирање на ризик 
факторите во рамките на компанијата. Ова пак доведе до подобрени работни услови за 
540 вработени.

Организација на работата/психосоцијално оптоварување

Холистичка ПР – холистичка проценка на ризик

SICK AG, производител на сензорна технологија, врши проценки на ризик уште од 1998 
година. Нивниот пристап се концентрираше на проценката на физичките ризици, но ова се 
сметаше за недоволно. Раководството одлучи да развие нова програма која би вклучувала 
психосоцијални ризици, во соработка со Универзитетот на Фрајбург. Оваа т.н. ‘холистичка 
проценка на ризик’ беше вклучена во новата внатрешна политика за унапредување на 
здравјето. Во 2005 година се направија првите холистички проценки на ризик како пилот-
програми. Целта беше да се одреди умствениот напор на работа без да се занемарат 
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аспектите на физичкиот обем на работата и спречувањето несреќи и да се осмислат 
мерки за елиминирање или намалување на ризиците. Следењето од страна на надворешни 
експерти помогна за успехот на проектот за ‘холистичка проценка на ризик’ и од 2009 
година е вклучен во стандардната практика за проценка на ризици.

Rotowork – ротирање на работните места на задачите за чистење во 
медицинска лабораторија

Проектот имаше за цел да го намали ризикот од долготрајни отсуства и предвремено 
пензионирање поради преоптоварување од работата во секторот за чистење. Преземените 
активности ги опфаќаа сите аспекти на целосна проценка на ризик и последователните 
мерки за намалување на ризикот. Сеопфатната анализа беше проследена со мерки 
за спроведување во ергономија и дизајн, но главната промена беше воведувањето на 
квалификувани елементи (чистење на лабораторија) во работата на институционалните 
хигиеничари.

Стрес во болниците – проценка на психосоцијалните и физичките ризици

Познато е дека работата во болница е физички и психолошки многу напорна. Затоа 
се отпочна пилот-проект во болница со 470 вработени за да се проценат ризиците на 
работното место и организациските аспекти. Работниците беа изложени на физички 
напор, ризици од хемиски и биолошки агенси и психосоцијален напор. Тие исто така беа 
под стрес од административните задачи. По проценката, се анализираа резултатите, се 
подготвија акциони планови и се спроведоа мерки. Проценката на ризик прерасна во 
стандарден дел од системите за квалитет и управување со здравје, вклучувајќи обука.

Бучава, електрична енергија и клима

Електромагнетни полиња кај заварувачи – намалување на изложеноста на 
заварувачите на магнетни полиња од индукциони греачи кои се користат во 
електрани

Индукционото греење обично се користи за предзагревање на лачно заварени цевки во 
електрани. Во електраните се користат метални цевки со должина од повеќе километри 
за пренос на вода за ладење и водена пареа како водечки медиум на електрични турбо 
генератори. Овие цевки постојано се поправаат или менуваат, што изискува употреба 
на лачно заварување. Индукционото загревање се користи за пред-загревање на 
поврзувачките делови од цевките за да се добие најдобриот квалитет на лачни заварени 
споеви. Заварувачите работат во непосредна близина до системите за индукционо 
загревање, во рамките на силно магнетно поле. Во овој случај, може да се надминат 
границите утврдени со националните прописи и Директивата 2004/40/ЕС за дозволена 
изложеност на заварувачите на електромагентни полиња. По анализата на ризик поврзан 
со магнетни полиња создадени од индукциони системи за загревање, се дизајнираше 
електромагнетен штит. Тој ја намали изложеноста на работниците на магнетни полиња три 
до четири пати, до прифатливо ниво.
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Електромагнетно поле за лепило – контрола на електромагнетното поле, на 
пример кај уреди за сушење лепило

Електромагнетните насоки се надминати за 30-50% на работни места со уреди за сушење 
лепило. Затоа потребно е да се преземат активности за да се намали изложеноста на 
овие електромагнетни полиња. Највообичаени активности се заштитата, промената на 
работните методи, системите за поправка и заземјување. Постојат одредени тешкотии во 
примената на заштитни активности, но тие може да се избегнат со внимателно планирање 
на преземените мерки. Исто така, важни се информациите за работниците. 

Резимирани случаи

Обука на проектен раководител – обука за ‘ергономски пристап кон работни ситуации’

Распоред на работни површини – подобрување на распоредот на работните површини

Stehlust statt Sitzfrust (стоењето е одлично, седењето е напорно)

Чистење на сопирачки – чистење на сопирачки со компресори со топла вода

Мелница за цемент – инсталација на мелница за цемент од валчест тип со ниска емисија 
на бучава

Изолација на бучава – изолација на бучава од преса и машина за редење пелети

Температура 40/28 – намалување на температура со инсталирање на ладилници за вода 
во зграда

3.
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3.
СТУДИИ НА СЛУЧАЈ – 

ЕРГОНОМИЈА И ДИЗАЈН

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА
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3.1. Работници на пат – намалување на физичкиот напор

Холандија

Клучни точки
�� Намалување на физичкиот напор.
�� Учество на работниците на патот во намалување на професионалните ризици
�� Соработката помеѓу проектантите и извршителите на решенија ја зголемува 

довербата помеѓу двете страни.

Организација

Општина Делфт

Вовед
Работниците на пат во Општина Делфт беа изложени на значителен физички напор, 
што водеше до појава на значителни проблеми со колената и грбот. Се консултираше 
физиотерапевт за да го проучи физичкиот напор и да ги испланира работните методи 
со работниците на пат со цел да ги дефинира причините за проблемот. Се подготвија 
решенија и успешно се спроведоа. Како резултат на тоа, стапката на отсуство се намали за 
3.9%, главно поради намалувањето на физичкиот напор потребен да се заврши работата.

Позадина
Главната причина да се започне со проектот беше барањето од самите работници на пат. 
Тие воглавно се главно на болка во колената и грбот. Врз основа на ова барање, во 1999 
година се спроведе периодична студија која се однесува на здравјето при работа (PAGO).10

[PAGO] или периодичната студија која се однесува на здравјето при работа произлегува 
од Членот 18 од Законот за работни услови (Arbowet).11 Во случај на присуство на 
професионални ризици, работодавачот е обврзан да им даде на вработените можност 
да преземат периодично испитување на здравјето при работа. Испитувањето треба да се 
фокусира на спречување или ограничување на професионалните ризици по здравјето. 
Целта на PAGO е да ги следи можните (рани) последици по здравјето кај индивидуалните 
работници како последица на професионалните ризици, а со цел да се спречат 
професионалните болести.12

PAGO потврди дека физичкиот напор е важен професионален ризик за работниците на 
пат. Многу од 40-те работници на пат и вработените задолжени за услуги во одделението 
за одржување на пат во Општина  Делфт имаат проблеми со колената или грбот. За време 
на партиципативна консултација, вработените, раководството и експертот за безбедност 

10  PAGO – периодично истражување за здравјето при работа 
11  Овој закон ги опишува правата и обврските на работодавачот и работниците кои се однесуваат 

на работните услови. Извор: Објавено од Министерството за правда, 29 април 1999 година 
((http://wetten.overheid.nl/cgibin/sessioned/browsercheck/continuation=19659-002/ses-
sion=039281986429963/action=javascriptresult/javascript=yes).

12 Извор: Државен универзитет Гронинген (http://www.rug.nl/bureau/expertisecentra/amd/gezond-
heidenwelzijn/gewpago/index). Повеќе информации за PAGO може да се најдат на веб-сајтот на 
Министерството за социјални работи и работа (http://www.arboportaal.nl/arbo_a_tm_z/a/arbobe-
leid). 
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донесоа заедничка одлука да консултираат професионален физиотерапевт, кој имаше 
важна улога во проектот.

Со резултатите од PAGO се воспоставија мерките кои треба да се преземат за да се 
подобрат работните услови за работниците на патот. Сепак, не се презеде никаква 
активност до 2002 година кога новиот службеник за превенција на општината спроведе 
неколку интервјуа со работниците. Тие се жалеа дека немало подобрување на нивните 
работни услови, особено во однос на тешката физичка работа која требало да ја вршат. 
Оттаму, во соработка со раководителот, службеникот за превенција започна проект кој 
траеше од 2003 до 2005 година.

Цели
Главната цел на проектот беше да се намали физичкиот напор со цел да се намали појавата 
на проблеми со колената и грбот и да се намали стапката на отсуство. За да се постигне 
оваа цел, требаше да се дефинираат главните извори на физички напор и да се изнајдат 
соодветни решенија.

Оние кое учествуваа во проектот наскоро увидоа дека не беше доволно само да се промени 
работниот метод на работниците. Во некои случаи не беше можно да се обезбедат 
помагала за рачно ракување и во овој случај самата задача треба да се промени, со измена 
на уличниот дизајн. Имено, втората цел беше да се разговара со проектантите и да им се 
даде до знаење дека треба да ги земат предвид човечките фактори при дизајнирањето на 
улица.

Домен на проектот – што беше направено
Резултатите од PAGO укажаа на голема појава на проблеми со колената и грбот помеѓу 
градежните работници на пат. Затоа службеникот за превенција и раководителот се 
согласија дека е потребен експерт во полето на анатомијата кој е запознаен со стратегиите 
за професионална хигиена, во интерес на развој и спроведување на проектот. Тие одлучија 
да стапат во контакт со професионален физиотерапевт. Физиотерапевтот успеа да го 
привлече вниманието на работниците со прилагодување на неговата стратегија на целната 
група, што беше нужно поради специфичните карактеристики на групата.

Различните чекори на проектот беа следните:

1. Се одржа средба за да се разговара за високата стапка на отсуство во поглед на 
тешкиот физички напор на кој се изложени градежните работници на пат за време на 
нивната работа.

2. Студијата PAGO беше извршена за да се соберат квантитативни и квалитативни 
податоци за ситуацијата.

3. Се одржаа разговори помеѓу раководството, експерт за безбедност и партиципативното 
тело кое ги претставува работниците. Тие одлучија да консултираат физиотерапевт.

4. Физиотерапевтот го проучи физичкиот напор и користеше видеа за планирање на 
работните методи на работниците. Врз основа на сликите, тие можеа да дефинираат 
одредени проблематични области.

5. Општината воспостави работна група која ги претставува работниците и раководството.

6. Физиотерапевтот ги информираше сите членови на работната група за насоките и 
ризиците поврзани со физичкиот напор.

7. Дискусија за резултатите и препреките кои се однесуваат на физичкиот напор.
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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8. Дискусија за можните решенија во рамките на полето на ергономијата: техники, 
организациски фактори и индивидуални фактори. Се воспостави план за пристап. 
Планот се заснова на прописи од ‘Arbowet’ (Законот за работни услови), според 
кој решенијата треба да се обезбедат по следниот редослед: прво технички 
прилагодувања, потоа организациски решенија и како крајна опција, индивидуално 
решение.

9. Мерење на ситуацијата пред спроведувањето на решенијата со користење на 
Arbomonitor Gemeenten. Ова е прашалник за работните услови од SKB кој е конкретно 
дизајниран за општини.13 

10. Се спроведоа следните решенија:

(а) мало моторно возило кое може да транспортира камења и песок (се нарекува 
‘лизгачки товарач’; овие лизгачки товарачи се земаа предвид за субвенција врз 
основа на ‘Farbo’ Договорот)14;

(б) купување камења кои тежат помалку од 4 кг;

(в) механичко наместо рачно поплочување;

(г) специјален алат за кревање поголеми камења;

(д) усогласување на работата помеѓу работникот на патот и добавувачот на камен;

(ѓ) користење на специјална заштита за колена;

(е) користење на кран во фазата на подготовка.
11. Се одржа и друга средба за да се дискутира за напредокот на проектот со работната 

група.

12. Физиотерапевтот се консултираше по втор пат за да даде совет за следното:

(а) едуцирање на проектантите на пат за физичкиот напор на кој се изложени 
градителите на патишта;

(б) договарање за материјалот за поплочување во дијалог со неколку улични работници. 

13. Мерење на влијанието на Arbomonitor Gerneenten (ова исто така овозможи проектот да 
пристапи кон А+О 15 фондот за финансирање со цел да помогне да се кофинансираат 
услугите на физиотерапевтот). Резултатите од овој втор Arbomonitor открија дека 
работниците на патот почувствувале дека физичкиот напор се намалил. 

Трошоците за професионалниот физиотерапевт се кофинансираа во износ од 50% со 
средства од А+О. Износот се исплати во две рати од по 10.000 евра, една на почетокот на 
проектот и една по проценката. 

Резултати и проценка на проектот
Помеѓу 2003 и 2005 година, отсуството помеѓу работниците на пат се намали за 3.9%. 
Работниците на пат сега чувствуваат дека нивните загрижености се сериозно земени 
предвид и дека проектантите на патишта сега подобро ја разбираат нивната положба.

Прирачникот (работен простор) кој ги прецизира видовите на материјали кои се користат 
за градење на различните делови од патот е дополнет. Сега дозволено е да се користат 
полесни камења за поплочување на улици, што значи дека професионалниот ризик за 

13 SKB (Фондацијата за квалитет во професионалното здравје) е најголемиот институт во Холандија 
кој се занимава со здравјето при работа. Посетете го SKB на интернет на http://www.skbvs.nl/.

14 Farbo’ Договорот им дава на претприемачите можност да побараат субвенција за набавка на 
опрема која го намалува ризикот за здравствени проблеми. (Извор: http://home.szw.nl/navigatie/
dossier/dsp_dossier.cfm?set_id=99)
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време на рачно ракување е намален.

Проектантите се посвесни за ризиците од физичкиот напор помеѓу извршителите 
(работниците на патот). Главниот професионален ризик во нивната работа е решен и 
намален.

Соочени проблеми
Според раководителот на тимот за безбедност и здравје, проектот се соочи со следните 
главни проблеми: 

�� Проектот траеше две години, што е прилично долг период и што понекогаш го 
отежнуваше фокусирањето на темата.

�� Работниците не сакаат да пополнуваат прашалници. Од оваа причина, тие одлучија 
да им дозволат работниците да ги пополнуваат прашалниците во групи во текот на 
работното време со обезбедена поддршка.

�� Понекогаш вниманието премногу беше фокусирано на работниците кои не 
соработуваат наместо на работниците кои соработуваат.

�� Неодамна беше објавен нов стандард кој се однесува на професионалниот напор 
за работници на пат, наведувајќи дека кога површината која треба да се поплочи 
е над одреден праг (1.500 m2), мора да се користи механизиран метод. Сепак, ова 
значеше дека некои проектанти сега наведуваат дека работата се врши во мали 
‘серии’, наводно за да се избегне примената на новиот стандард. Ова значи дека 
сите проектанти на пат не се обврзани да го намалат работниот обем на градежни 
работници на пат.  

Фактори за успех
Учеството на самите работници беше важен фактор во успехот на овој проект. Работниците 
поподготвено прифаќаат решенија кога можат да учествуваат и кога чувствуваат дека 
некој сериозно ги сфаќа. Работниците се единствената страна која знае што навистина ќе 
функционира во практика.

Фокусот не беше само на работните методи на работниците, туку исто така на дизајнот на 
улиците. Кога улицата е дизајнирана така што физичкиот напор на работниците е голем, 
промената на работните методи нема да го реши проблемот. Интегрираното решение 
навистина е најдобро.
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Слика 1: Варијации од нула кај група работници на пат
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Figures 1 and 2 givew fter results. In these diagrams, the reference group is set on 
zero. This is indicated by the black line around the green circle. The other black line 
presents the difference between the examined group and the reference group. If this 
line falls in the green circle, then the examined group scores favourably compared to 
the reference group. If the line falls outside the green circle, then the examined group 
scores unfavourably compared to the reference group. The stars indicate to what 
extent the score for a specific factor is significant.

The factors on the diagram, starting at the top and then moving clockwise are: 
high work speed and a lot of work, emotional strain, insufficient alternation in 
work, insufficient independence, poor relationship with supervisor, no joy in work, 
recuperation need, specific RSI complaints, function loss work situation, function loss 
home situation.

Zero measurement

The results from the zero measurement (see Figure 1) show that the examined group 
scores unfavourably compared to the reference group for all but one factor. Only 
for the factor ‘high work speed and a lot of work’ does the examined group score 
favourably.
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Слика 2: Слика на која е прикажан ефектот на интервенцијата
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Figures 1 and 2 givew fter results. In these diagrams, the reference group is set on 
zero. This is indicated by the black line around the green circle. The other black line 
presents the difference between the examined group and the reference group. If this 
line falls in the green circle, then the examined group scores favourably compared to 
the reference group. If the line falls outside the green circle, then the examined group 
scores unfavourably compared to the reference group. The stars indicate to what 
extent the score for a specific factor is significant.

The factors on the diagram, starting at the top and then moving clockwise are: 
high work speed and a lot of work, emotional strain, insufficient alternation in 
work, insufficient independence, poor relationship with supervisor, no joy in work, 
recuperation need, specific RSI complaints, function loss work situation, function loss 
home situation.

Zero measurement

The results from the zero measurement (see Figure 1) show that the examined group 
scores unfavourably compared to the reference group for all but one factor. Only 
for the factor ‘high work speed and a lot of work’ does the examined group score 
favourably.
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Извор: Општина Делфт

На Сликите 1 и 2 се прикажани резултатите. Во овие дијаграми, референтната група е 
поставена на нула. Ова е означено со црната линија околу зелениот круг. Другата црна 
линија ја претставува разликата помеѓу испитаната група и референтната група. Доколку 
оваа линија се наоѓа во зелениот круг, тогаш испитаната група има поволен резултат во 
однос на испитаната група. Доколку линијата се наоѓа надвор од зелениот круг, тогаш 
испитаната група има неповолен резултат во споредба со референтната група. Ѕвездите 
означуваат до кој степен е значаен резултатот за специфичен фактор.

Факторите на дијаграмот, започнувајќи на врвот и потоа движејќи се во правец на стрелките 
на часовникот се следните: брзо работно темпо и многу работа, емоционален напор, 
недоволна промена на работата, недоволно независност, слаб однос со надзорникот, 
немање задоволство во работата, потребно закрепнување, поплаки за специфични повреди 
од повторлив напор, работна ситуација на загуба на функцијата, домашна ситуација на 
загуба на функција. 

Нулта мерење

Резултатите од нулта мерењето (погледнете ја Сликата 1) покажуваат дека испитаната 
група има неповолен резултат во споредба со референтната група за сите фактори, освен 
за еден фактор. Само за факторот ‘брзо работно темпо и многу работа’ испитаната група 
има поволен резултат.
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Мерење на ефектот

Резултатите од мерењето на ефектот (погледнете ја Сликата 2) покажуваат дека напорите 
навистина се исплателе. Резултатите за испитаната група за повеќето фактори се многу 
подобри во споредба со референтната група отколку во претходното мерење. Особено за 
факторите ‘брзо работно темпо и многу работа’, ‘потребно е закрепнување’ и ‘емоционален 
напор’, испитаната група има поволен резултат во споредба со референтната група.

Преносливост на проектот
Според раководителот на тимот за безбедност и здравје, постои голем потенцијал 
проектантите на јавни простори да станат одговорни не само за нивниот сопствен 
персонал, туку исто така и за изведувачите земајќи ги предвид човековите фактори.

Информации за контакт
Hoofd ARBO en Hoger Veiligheidkundige Gemeente Delft
A.J.F. Verbeek (А.Ј. Ф. Вербеек)
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES Delft
NETHERLANDS
Телефон. +31 152602951
Електронска пошта: averbeek@delft.nl
Интернет: http://www.gemeentedelft.info

3.2. Резимиран случај: обука на проектен раководител – обука за 
Ергономски пристап кон работни ситуации

Франција

Вовед
Обуката за ергономски пристап кон работните ситуации во проектен менаџмент (AEST-CP), 
воведена во 2006 година од страна на  Регионалниот фонд за здравствено осигурување 
(CRAM) на Нормандија им помага на компаниите да ги земат предвид конкретните фактори 
кои се однесуваат на човековата активност на дневно ниво. На тој начин помага во 
обезбедувањето на поудобни работни услови за работниците и спречување на болести 
поврзан со работата. 

Позадина
Денес деловниот притисок значи дека компаниите треба да бидат сѐ поконкурентни. Ова 
понекогаш изискува влошување на работните услови. Оттука е прашањето: дали појавата 
на несреќи се должи на реактивната природа на новите организации или произлегува од 
неуспехот да се земат предвид работните услови во времето на нивното воведување?
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)
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Регионалниот фонд за здравствено осигурување на Нормандија (CRAM Normandy) 
се темели на согледувањето дека во многу претпријатија не се земени предвид 
организацијата на работата и ергономијата. Честопати многу е тешко да се поттикне 
свеста на проектантите за важноста на организацијата на работата во фазата на дизајн 
на проектот. Премногу често техничките и економските одлуки донесени на почетокот на 
проектот не го вклучуваат прашањето кое се однесува на идната организација на работата 
и може да доведат до неможност за изнаоѓање на задоволителни решенија во поглед на 
организацијата, ергономијата и безбедноста и здравјето при работа.

Ова особено се забележа по неколку сесии за обука организирани од CRAM фондот за 
ергономскиот пристап кон работни ситуации. Целта на оваа обука беше да се едуцираат 
практикантите (членови на Одборите за безбедност, здравје и услови за работа – 
CHSCT, медицински сестри, олеснувачи на безбедност и инженери во производство) за 
ергономскиот пристап, да им се овозможи да ги испитаат работните ситуации во рамките 
на нивните организации кои претставуваат здравствен проблем за засегнатите работници.

Сепак, во многу случаи практикантите не беа во можност да ги применат научените методи 
во текот на курсот бидејќи проектот беше премногу напреден за да се изведат потребните 
организациски и ергономски промени. Доколку овие фактори се земат предвид во фазата 
на дизајн на проектот, полесно е да се елиминира ризикот кај изворот и да се избегне 
заглавувањето во ситуација која тешко може да се промени подоцна.

Соодветно на тоа, координаторите на овој курс за обука забележаа дека практикантите 
сѐ  повеќе бараат да се земат предвид работните услови и спречувањето ризик преку 
воведените промени во нивното претпријатие, кои го вклучуваа следното:

�� архитектонски промени (простории, простор, итн.);
�� организациски промени (спојување на одделенија, промена на работното место, 

работа во единици, реорганизација на работните часови, итн.);
�� економски промени (зголемено производство, политика за квалитет, итн.);
�� технички промени (нова механизација, информациони системи, итн.).

Регионалниот фонд за здравствено осигурување на Нормандија (CRAM Normandy) 
организираше нов курс за обука во 2006 година насловен ‘Ергономски пристап кон 
работни ситуации – Проектен раководител’ (AEST CP), подготвен со цел да им помогне 
на оние кои се вклучени во дизајнирањето нови проекти да ги вклучат реалните работни 
услови и спречувањето професионален ризик во проектниот менаџмент.

Цели
Целта на оваа обука е да им се овозможи на проектните раководители да учествуваат во 
почетните фази на проектот додека проектот сѐ уште е во фазата на дизајн и да ги земат 
предвид конкретните факти кои се однесуваат на спречувањето ризик и организацијата на 
работата така што тие нема да се чувствуваат ограничено штом започне проектот и така 
што ќе можат да ги елиминираат можните ризици за безбедноста и здравјето кај изворот.

Домен на проектот – што беше направено

Регионалниот фонд за здравствено осигурување на Нормандија (CRAM Normandy) подготви 
курс за обука насловен ‘Ергономски пристап кон работни ситуации во проектен менаџмент’ 
(AEST-CP). Дизајнирана за проектни раководители, како и за оние кои учествуваат само 
индиректно преку нивната задача во претпријатието (набавка, одбор за безбедност, 
здравје и услови за работа, раководител за безбедност, итн.), обуката обезбедува основно 
знаење и концепти и водич за методологија.
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Целта на оваа обука е развивање на нови компетенции за да ги квалификува проектните 
раководители за следното:

�� подобро да организираат спречување на ризици (и елиминирање на ризици колку 
што е можно) и обезбедување квалитет на работните услови во текот на проектот;

�� да научат за логичното размислување на различните засегнати страни во проектот и 
нивните конкретни компетенции (како и нивните органичувања);

�� да ги вклучат различните засегнати страни во проектот;
�� да дознаат за различните фази на еден проект, прашањата за кои станува збор и 

стратешките точки во време во проектен менаџмент.

Последната точка конкретно се однесува на прелиминарни студии, времето на секоја фаза, 
потребата да се повика стручњак за работата во стратешки момент од проектот и начинот 
на кој се изготвуваат спецификациите. Ова покажува дека решенијата, кои се однесуваат 
на простор, опрема и организација на работата, се донесуваат колективно како што се 
развива проектот.

Обуката се одвива во период од пет дена, наизменично со работа во подгрупи на 
студии на случај, презентација на трудови и споделување искуство. Следната година се 
организираше дводневен пропратен курс/курс за преглед. За да се запишат, учесниците 
треба да го имаат завршено курсот за обука ‘Ергономски пристап кон работни ситуации во 
проектен менаџмент’ (AEST) и да учествуваат во раководството на проект кој се спроведува 
во бизнисот.

Првичниот курс за обука се одржа од 12 до 16 јуни 2006 година. Учествуваа десет лица 
(четири инженери за производство, четири раководители за безбедност и две медицински 
сестри) од шест претпријатија и инспектор за безбедност.

Оваа обука им овозможи на учесниците да преминат од фазата на дијагноза до изготвување 
на потребните спецификации за трансформирање на работните ситуации или да извршат 
проектен дизајн земајќи ги предвид методолошките процедури кои се потребни за 
пристап во чиј центар е човекот.

Резултати и проценка на проектот
Овде е даден пример за спроведување на проект во една организација, следејќи го курсот 
за обука.

Инспектор за безбедност на Регионалниот фонд за здравствено осигурување на 
Нормандија (CRAM Normandy) присуствуваше на курсот за обука ‘Ергономски пристап 
кон работни ситуации во проектен менаџмент’ (AEST-CP). Таа сега работи со компанија во 
текстилниот сектор на проект за намалување на бучава. Компанијата сакаше да ги промени 
капаците на своите машини. Сепак, немаше спроведено анализа на вознемирувачката 
бучава и немаше зацртано прецизна цел.

Затоа предложи да се преземе реален пристап кон проектот. Започна со воспоставување 
на мултидисциплинарна група, која беше под надзор на член од индустриското одделение. 
Групата гo сподели своето знаење и идеи кои се однесуваат на бучава и ги преиспита 
главните правила за акустика. Се подготви и акционен план.
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Првата цел беше елиминирање на ризикот од бучава и заедно со намалувањето на 
активноста на фабриката, опфатените машини станаа приоритет во производната 
програма. Втората цел беше справувањето со ризикот кај изворот, особено преку дизајн 
на ефективни капаци.

Кон крајот на јуни 2007 година се подготви план за отстранување согласно кој се 
отстранија најбучните машини. Во однос на втората цел, се изврши анализа на потребите 
од пристап до машини, особено со користење на картонски кутии. Откако се подготвија 
план и прототип, се веруваше дека студијата би довела до максимално намалување на 
отворите и застаклените површини. Лабораторијата за физички мерења на Регионалниот 
фонд за здравствено осигурување на Нормандија (CRAM Normandy) е должна да учествува 
во обезбедувањето експертиза за материјалите кои ќе се користат и да ги познава 
добавувачите. Истовремено ќе ја провери реалната добивка која се должи на преземените 
мерки.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ
CRAM Normandie
Michel Charvolin (Мишел Шарволен)
Avenue du Grand Cours
76028 Rouen Cedex 1
FRANCE 
Телефон +33 235034610
Електронска пошта: michel.charvolin@cram-normandie.fr
Интернет: http://www.cram-normandie.fr

3.3. Betterlift – воведување на полуавтоматски 
манипулатор за издув за намалување на високата стапка 
на отсуство

Белгија

Клучни точки
�� Висока стапка на отсуство поврзана со повреди од повторлив напор (RSI).
�� Полуавтоматски манипулатор за издув.
�� Мултидисциплинарен ергономски процес.

Организација
Ford Motor Company

Вовед
Работниците за склопување на издув во фабриката на Форд во Генк, Белгија, многу 
отсуствуваат. Работниците изјавија дека чувствуваат силен напор во грбот, рамената, 
вратот и зглобовите од повторливо кревање, држење и фиксирање на издувите. За 
да го ублажи проблемот, ергономскиот тим дизајнираше, изгради и имплементираше 
полуавтоматски манипулатор за издув, кој го намали физичкото оптоварување на 
операторите. Воведувањето на манипулаторот доведе до намалување на поплаките за 
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Normandy fund is due to take part in contributing expertise on the materials to be 
used and its knowledge of suppliers. At the same time it will check the actual gain 
due to the measures taken.

C O N T A C T  I N F O R M A T I O N

CRAM Normandie

Michel Charvolin

Avenue du Grand Cours

76028 Rouen Cedex 1

FRANCE

Tel. +33 235034610

E-mail: michel.charvolin@cram-normandie.fr

Internet: http://www.cram-normandie.fr

b E l g i u m

K e y  p o i n t s

High absenteeism rate related to repetitive strain injury (RSI).OO

Semi-automatic exhaust manipulator.OO

Multidisciplinary ergonomics process.OO

O r g a n i s a t i o n

Ford Motor Company

I n t r o d u c t i o n

Absenteeism was high among exhaust assembly workers at Ford’s Genk plant in 
Belgium. Workers reported heavy strain on their back, shoulders, neck and wrists from 
repetitive lifting, holding and fixing exhausts. To alleviate the problem the ergonomic 
team designed, built and implemented a semi-automatic exhaust manipulator, which 
decreases the physical workload of the operators. The introduction of the manipulator 
resulted in a fall in repetitive strain injury (RSI) complaints and absenteeism, a decrease 
in the number of operators needed to perform the job and consequently a decrease 
in costs related to this job.

 b E t t E r l i f t  —  i n t r o d u c i n g  a  S E m i - a u t o m a t i c3.3. E x H a u S t  m a n i p u l a t o r  t o  r E d u c E  a  H i g H a b S E n t E E i S m  r a t E
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ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association
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повреда од повторлив напор (RSI) и отсуството, намалување на бројот на оператори кои 
се потребни за вршење на работата и како последица на тоа, намалување на трошоците 
поврзани со оваа работа.

Позадина
Од 1994 до 2000 година, високиот медицински службеник во Форд Генк спроведе студија 
за отсуство поврзано со повреда од повторлив напор. Тој ги спореди одделенијата кои се 
поврзани со производството и кои не се поврзани со производството за стапката на појава 
и стапката на сериозност. Студијата покажа јасна разлика помеѓу двете одделенија.

Стапката на отсуство беше особено висока кај производствените дејности, предизвикана 
од повторливите дејства кои се вршат во оваа работа, а највисока стапка е забележана кај 
одделението за склопување.

Работниците во одделението за склопување (особено линијата за шасија) пријавиле повеќе 
поплаки за болки во рамената, грбот, вратот и зглобовите отколку други работници. Овие 
поплаки се поврзани со тежината на издувот. Како што технологијата се подобрува и сега 
се користат повеќе двојни издуви, издувите имаат добиено во тежина, создавајќи уште 
поголем напор за работниците.

Цели
Со воведувањето на полуавтоматскиот манипулатор за издув, Форд Генк имаше за цел:

�� да го намали отсуството кое се должи на повреда од повторлив напор;
�� да овозможи задачата да ја извршуваат многу поголем процент на можни работници 

(50% жени и 95% мажи; Индекс на кревање – 1.5);
�� да ја оптимизира безбедноста при вршење на оваа работа;
�� да ги зголеми мотивацијата и моралот;
�� да го елиминира задолжителното ротирање во работата (кое беше наменето само 

како времена мерка);
�� да го намали бројот на работници кои се потребни за овој процес (беа вклучени 

двајца до тројца работници) за да ги намали трошоците за оваа работна станица и 
колку е можно поскоро да постигне изедначување на трошоците и добивката во овој 
проект – вториот работник од работната станица беше префрлен во друга работна 
станица под водство на истиот надзорник.

Домен на проектот – што беше направено
Проектот се изведуваше во две фази: производство на првиот манипулатор за Мондео 
Седан и производство на вториот манипулатор за Мондео Вагон, С-макс и Галакси. Првиот 
проект беше наречен LEC проект 3Е289. додека вториот беше наречен LEC проект 3Е204.

Општ ергономски пристап и стратегија

Почетната точка на ергономскиот пристап во рамките на Форд Генк е ‘прилагодување на 
работата на луѓето’.

Секоја од четирите области во Форд Генк има Локален ергономски одбор (LEC), кој е 
мултидисциплинарен тим (советник за безбедност, финансиски услуги, човечки ресурси, 
синдикати, ергономски услуги, медицински услуги, производство, одржување, итн.) кој 
утврдува ергономски проблеми и помага истите да се решат. Овој тим има за цел да ја 
воведе во практика ергономската филозофија на Форд. Членовите на LEC се обучени да 
користат методологија од шест чекори, ‘циклусот за подобрување на работата’ за да ги 
утврдат, проценат и решат ергономските проблеми.
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Циклус на подобрување на работата.

1. Утврдете ги приоритетните работи
2. Локалниот ергономски одбор (LEC) испитува кои работи имаат ергономски проблеми 

врз основа на неколку извори на информации. Во ‘Дневникот на проблеми’ даден 
е преглед на сите тековни/нерешени ергономски прашања, со нивната стапка на 
приоритет, врз основа на сериозноста на можните повреди или врз основа на бројот 
на вклучени вработени.

3. Проценете ги напорните работи (со потенцијални ергономски опасности)
4. Локалниот ергономски одбор (LEC) го анализира проблемот со цел да ги истакне 

точните причини. За проценката е потребно испитување на процесот, работниот 
метод и средината.

5. Развој на решенија
6. Локалниот ергономски одбор (LEC) смислува едно или повеќе решенија за утврдените 

проблеми и разговара за начините на кои може да се промени работната станица 
или процесот.

7. Имплементирајте решенија
8. Реорганизацијата или редизајнот на работата се воведува во практика. Работниците 

треба да добиваат инструкции за тоа како да се справат со новата ситуација.
9. Документирајте го проектот
10. Локалниот ергономски одбор (LEC) има ‘Евиденциска книга’ која ги содржи сите 

информации за тековните и завршени проекти. Секој има право да ја консултира 
книгата и експертите за превенција редовно ја проверуваат.

11. Проследување
12. По имплементацијата, Локалниот ергономски одбор (LEC) редовно треба да ги 

посетува местата каде што се изведуваат операциите и да ги проценува влијанијата. 
Би можело да се направат понатамошни прилагодувања.  

А. Циклус на подобрување на работата применет на LEC проектот 3Е289

1. Утврдете ги приоритетните работи

Прилагодувањето на работната станица беше утврдено како приоритет број 1 врз основа 
на следните факти:

�� поплаки од операторите пријавени преку надзорник или делегати од синдикатот;
�� висок степен на FTOV (прва професионална посета): 21 запис;
�� висока стапка на отсуство: 1.018 изгубени денови – Седан: 627 и Вагон: 391;
�� висок степен на периоди на болест: 43 – Седан: 26 и Вагон: 18;
�� работата е соодветна само за ограничен број работници.

2. Проценете ги напорните работи (со потенцијални ергономски опасности)

Врз основа на ергономската проценка, може да се даде следниот опис на поранешната 
задача:

Двајца работници од линијата за шасија ги земаат издувите – чија тежина се движи од 20 до 
28 килограми – од системот на транспортерот, ги носат кон возилото и ги поставуваат под 
автомобилот. Двајца од тројца оператори рачно го креваат издувот на висина над главата 
и го држат со една рака додека го поврзуваат издувот со изолаторот на школката (Слики 
3 и 4).

Овој процес предизвикува прекумерен напор за горните екстремитети и особено на 
рамената, при што најлошиот дел е држењето на издувот со една рака на висина на главата.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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2. Evaluate straining jobs (with potential ergonomic hazards)

The LEC analyses the problem in order to point out the exact causes. The evaluation
requires an investigation of the process, the work method and the environment.

3. Development of solutions

The LEC comes up with one or more solutions to the identified problems, and
discusses ways in which the workstation or process can be altered.

4. Implement solutions

The reorganisation or redesign of the job is put into practice. Workers have to
receive instructions on how to deal with the new situation.

5. Document the project

The LEC has an ‘Evidence Book’ containing all information on current and finished
projects. Anyone is entitled to consult the book and prevention experts check it
regularly.

6. Follow-up

After the implementation, the LEC has to visit the operations and evaluate the effects
of the improvements on a regular basis. Further adjustments might be possible.

A. The job-improvement-circle applied on the LEC project 3E289

1. Identify priority jobs

The adjustment of the workstation was identified as priority No 1 based on the 
following facts:

complaints from operators, reported through supervisor or union delegates;OO

high grade of FTOV (first-time occupational visit): 21 records;OO

high absenteeism: 1 018 days lost — Sedan: 627 & Wagon: 391;OO

high grade of sickness periods: 43 — Sedan: 26 & Wagon: 17;OO

operation only suited for a limited number of workers.OO

2. Evaluate straining jobs (with potential ergonomic hazards)

Based on the ergonomic assessment, the following description of the former task can 
be given:

Two workers from the chassis line pick up exhausts — ranging in weight from about 20 
to 28 kg — from the conveyor system, bring them towards the vehicle and deck them 
under the car. Two or three operators manually lift the exhaust over head height and 
support it with one arm whilst they connect the exhaust to the exhaust isolator on the 
body (Figures 3 and 4).

This process puts excessive strain on the upper limbs and particularly on the 
shoulders, the worst part being the one-handed support of the exhaust at head 
height.

Figures 3 and 4: 
Operators picking up 
the exhaust from the 

rack and decking it 
under the vehicle.
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Слики 3 и 4:
Операторите го креваат 
издувот од полица и 
го поставуваат под 
возилото.
 

Равенката за кревање на Националниот институт за безбедност и здравје при работа се 
користеше за да се пресмета препорачаната граница на тежина и Индексот на кревање. 
Форд ја користеше Границата за дејство на фордов дизајн, која се заснова на 50тиот 
перцентил од жените и 95тиот перцентил од мажите и е LI = 1.5 (LI = Индекс на кревање).

Кога оваа граница на дејство се примени на поранешната ситуација (рачна манипулација), 
стана јасно дека ситуацијата беше неприфатлива. Во неколку случаи, LI беше повисок од 
1.5.

Врз основа на реалната ситуација (и резултатите од NIOSH), можно беше да се направи 
дигитална симулација на работата со софтверот ‘Jack (дигалка)’, кој покажа дека многу 
жени не можеле да ја вршат работата поради антропометриски причини и причини 
поврзани со јакоста. Дури 10% од машката популација не можеле да ја извршат задачата, 
без повторување поради причини поврзани со јакоста (погледнете ги Сликите 5 и 6).

Слики 5 и 6: Слика од екранот од ‘Jack’ софтвер – симулација на мажи и жени како го 
прицврстуваат издувот

3. Развој на решенија

Форд во Генк испита како други фабрики на Форд и други автомобилски организации 
постапуваат со таквите проблеми. На пример, Ровер веќе имале развиен манипулатор за 
издув. Локалниот ергономски одбор (LEC) работеше на идејата да направат манипулатор 
за издув кој би ја олеснил работата на работниците за да не мора повеќепати да ги креваат, 
држат и фиксираат тешките издуви.

12.02.2002 до 03.04.2002

Инженерскиот тим, во соработка со тројца работници, изгради прв прототип на тркала кој 
требаше да се турка или влече кон автомобилот.

03.04.2002 до 20.05.2003

Овој прототип се покажа како непрактичен. Влечењето и туркањето на манипулаторот 
траеше предолго бидејќи тракалата постојано се лизгаа на сапунот кој се користи во 
оваа работна станица. (Гумите кои се прикачени на издувот со цел да биде поставен 
под автомобилот се премачкуваат со сапун. Сапунот тече на подот каде што минува 
манипулаторот).

20.05.2003 до 13.01.2004
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Локалниот ергономски одбор (LEC) предложи да се изработи автоматски управуван 
манипулатор на шини на подот. Овој систем овозможува побрзо работење на операторите. 
Една тест-верзија им даде на работниците можност да го пробаат и да дадат повратно 
мислење. Во фазата на тестирање и повторно тестирање, оперативните копчиња се 
тестираа ергономски за да се утврди дали се добро поставени, дали лесно се притискаат, 
дали се во соодветна боја, итн. 

3. Имплементирајте решенија 09.02.2004

Манипулаторот за издув се пушти во употреба во работната станица за Седан (Мондео).

Задачата сега може да се опише на следниот начин:

Манипулаторот за издув го зема издувот од системот на транспортерот и го носи кон 
возилото. Работникот управува со манипулаторот така што машината го позиционира 
издувот непосредно под возилото. Потоа операторот го фиксира издувот на автомобилот. 
Операторот притиска копче со што манипулаторот се враќа да земе нов издув. Процесот 
се повторува на секои 42 секунди (тековно време на циклусот).

  
Слика 7: Манипулаторот го носи издувот кон автомобилот – Слика 8: Операторот го контролира 
манипулаторот да го крене издувот – Слика 9: Операторот го фиксира издувот на автомобилот – 
Слика 10: Манипулаторот оди кон полицата со цел да крене нов издув

5. Документирајте го проектот

Проектот број 3Е289 на Локалниот ергономски одбор (LEC) се документираше и се внесе 
во ‘Евиденциската книга’. Овој документ исто така ги опишува сите активности кои се 
презедоа во различно време.

6. Проследување

Треба да се прилагодат одредени карактеристики на манипулаторот со цел да се подобри 
ефикасноста. Овие прилагодувања ќе послужат како ‘научени лекции’ во последователниот 
проект на Локалниот ергономски одбор (LEC) 3Е304.

Б. Циклусот на подобрување на работата применет на проектот 3Е304 на Локалниот 
ергономски одбор (LEC)

По успешното спроведување на манипулаторот за издув во работната станица за Седан, се 
изгради нов манипулатор за работната станица за Вагон. Се направија прилагодувања врз 
основа на недостатоците на првиот тип.

Вториот манипулатор беше електричен, а не пневматски. Ова дава повеќе можности за 
контрола, манипулаторот се движи побрзо и одржувањето е полесно.

На дното од манипулаторот, се инсталираше дополнителна безбедносна мерка. Една 
шипка детектира кога работниците стојат на патот од машината. Кога се испраќа сигнал до 
оперативната ќелија, машината се исклучува.

Во моментот, поради модификации на процесот, сѐ уште се користи само оваа втора и 
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најефикасна верзија на манипулаторот, не само за Вагон сериите, туку исто така за сите 
варијанти на Мондео, С-макс и Галакси.

Каков вид ризици се решаваа?

Работењето со поголема тежина (издувните цевки) над главата создаваше прекумерен 
напор за грбот, вратот, рацете и зглобовите. Ова водеше до поплаки за здравјето и висока 
стапка на отсуство.

Достапни финансии за дејството
За проектот 3Е289 на Локалниот ергономски одбор (LEC) не беше предвиден никаков 
буџет однапред, но Подрачниот раководител даде дозвола да се користат финансиите 
од Областа 3, која е Одделението за склопување. Анализата на трошоците го покажува 
реалниот буџет кој се користи за инженеринг, фабрикување и воведување на првиот 
манипулатор (Табела 4).

Табела 4: Проценет буџет за проект за издув

Извршена работа или користени делови Износ/ЕВРА

Пневматски делови/линеарна водилка 45.505

Градежни работи 16.700

Механички делови 11.942

Градежништво 12.518

Законски барања 1.782

CAD дизајн 4.456

Вкупно 92.903

За вториот проект, се предвиде буџет врз основа на потрошениот износ за воведување на 
првиот.

Други ресурси
Покрај финансиските ресурси, исто така се обезбедија и човечки ресурси. За двата 
проекти, се состави мултидисциплинарен тим во кој беа вклучени:

�� Висок медицински службеник,
�� Надзорник, Продавница за алати и опрема FG-3E1,
�� Контролор, Опрема и автоматизација,
�� Работен координатор, Производители на алат,
�� Проактивен ергономист – фабрика во Гент.

Резултати и проценка на проектот
Бројот на изгубени денови пред и по инсталацијата на манипулаторот за издув

Пред инсталацијата на манипулаторот, кај двете работни станици се губеше многу време 
поради отсуства. По воведувањето на манипулаторот за издув во Работната станица 1, 
отсуствата од работа се намалија на нула изгубени денови помеѓу јануари 2004 и февруари 
2006 година. Во Работната станица 2 каде што не беше воведен манипулатор сѐ до 2006 
година, се изгубија вкупно 36 дена во текот на истиот период. И покрај фактот што во 
Работната станица 2 не се воведе манипулатор за издув за време на тој период, бројот на 
изгубени денови значително се намали. Ова се должеше на воведувањето на ефикасен 
задолжителен систем за ротација. По 30 минути фиксирање издуви, работниците требаше 
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да се префрлат на задача кој не вклучува работа со голема тежина. Намалувањето исто 
така делумно може да се објасни со реорганизацијата кон крајот на 2003 година која 
доведе до промена на составот на персоналот кај станицата (Табела 5).

Табела 5: Број на денови на отсуство пред и по проектот

01.2000 до 06.2003 01.2004 до 02.2006

Работна станица 1 (без манипулатор) 
627 денови на неактивност,
26 периоди на болест, 
14 оператори

(употреба на манипулатор)
0 денови на неактивност,
8 оператори

Работна станица 2 
(без манипулатор)

391 денови на неактивност,
17 периоди на болест, 
9 оператори

36 денови на неактивност,
226 периоди на болест, 
3 оператори

Услови за работа пред и по манипулаторот за издув

Работата стана попристапна за повеќето работници и причинува значително помалку 
напор за работниците. Работниците повеќе не се жалат од работата; наместо тоа работата 
стана доста ‘популарна’ бидејќи напорот е прилично мал.

Соочени проблеми
Проблемите главно се однесуваа на техничкиот дел од проектот, како што е конструирањето 
на манипулаторот. При тестирањето на првото решение, манипулаторот на тркала, имаше 
проблеми со стабилноста и управувањето. Сапунот кој течеше на подот го отежнуваше 
ракувањето со манипулаторот. Се предложи друго решение, имено да се создаде шина на 
која манипулаторот би можел да се движи од едно до друго место.

Втор проблем беше периодичниот технички дефект на машината. За да се зголеми 
техничката ефикасност, вториот тип на полуавтоматски манипулатор работеше на 
електрична, а не на пневматска енергија. Ова исто така овозможи машината да се движи 
побрзо, што беше барање од Одделението за производство.

Фактори за успех
Фактори за успех кои се однесуваат на иницијаторите вклучени во проектот

LEC или Локалниот ергономски одбор го започна и го координираше севкупниот проект. 
Мултидисциплинарната природа на овој одбор овозможи проектот да го земе предвид  
секој аспект на проблемот при осмислувањето на решение.

Фактори за успех кои се однесуваат на партнери вклучени во проектот

Согласно процедурите за преземање мерки за скапи проекти, врвното раководство треба да 
одобри проект кај OPC (Одборот за оперативна политика, средба на врвното раководство). 
Раководството даде свое одобрение за воведување на манипулаторот за издув, со што 
се обезбеди (финансиска) поддршка од самиот почеток. Откако врвното раководство го 
поддржа проектот, сите други партнери продолжија.

Друга важна група на лица чија поддршка е потребна се делегатите на синдикатот. 
Овие делегати учествуваа уште од почетокот бидејќи некои работници имаа поплаки за 
нивната работа преку нивниот синдикат. Со оглед на фактот што овој проект би довел до 
подобрување на работните услови, тие го поддржаа од самиот почеток.

Фактори за успех кои се однесуваат на целната група

Самите работници исто така беа вклучени во текот на целиот процес. Тие имаа поплаки 
за работата, истите беа изнесени пред Локалниот ергономски одбор и имаа можност 
однапред да го тестираат манипулаторот.

Фактори за успех кои се однесуваат на користената методологија
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Форд применува структуиран пристап во спроведувањето на ергономски проекти и многу 
добро ги документира сите проекти. Ова многу го олеснува напредокот и следењето на 
проектот. Кога во иднина ќе се вршат слични проекти, тие лесно можат да проверат што 
било првично направено и што треба поинаку да се направи.

Фактори за успех кои се однесуваат на она што беше произведено или што беше направено

Манипулаторот беше целосно дизајниран и внатрешно конструиран од работници кои 
се запознаени со процесот и со проблемите поврзани со процесот. Тие имаат сеопфатно 
гледиште за ситуацијата. Покрај тоа, работниците честопати повеќе ги прифаќаат 
решенијата од колегите отколку од надворешни лица.

Воедно во иднина ќе биде полесно и поевтино да се поправи манипулаторот доколку тоа 
е потребно.

Се обезбеди посебна површина со цел да се постави пробната верзија. Ова им овозможи на 
инженерите да откриваат недостатоци во системот и да побараат мислење од работниците. 
Операторите беа подобро подготвени за она што следува.

Преносливост на проектот
Воведувањето на манипулаторот за издув може да се пренесе на сите производители од 
автомобилската индустрија кои фиксираат издуви под автомобилите. Проектот се додаде 
во ‘системот за повторување на најдобри практики’, што значи дека сите фабрики на Форд 
ширум светот може да се консултираат со методологијата.

Пристапот кон ергономскиот процес на Форд може да послужи како пример за добра 
практика за сите видови компании од различни сектори. 

Информации за контакт
Ford Genk (дел од Ford Motor Company)
Bart Haesen (Барт Хаесен)
Pro Active Еrgonomics, BG-FGM-4
Henry Fordlaan 8
3600 Genk
BELGIUM 
Телефон +32 89616886
Електронска пошта: Bhaesen@Ford.com

3.4. Рекреативни бродови – подобрено ракување со товар при 
работа на склопување осовини

Италија

Клучни точки
�� Елиминирање на ризик од рачно ракување со товар
�� Дизајнирање помагала за ракување со товар

Организација
AZIMUT YACHTS Бродоградилишта во Турин
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Вовед
За производство на рекреативни бродови потребни се различни операции кои вклучуват 
рачно ракување со товар. Понекогаш овие операции не се вршат на ергономски правилен 
начин, при што работниците работат во средини кои се лошо поставени и ракуваат со 
предмети чија големина, тежини и форми ја отежнуваат примената на какво било техничко 
решение за подобрување на работната организација.

Овие операции вклучуваат дефинитивно ниво на ризик поврзано со рачното ракување со 
товар. Во многу ситуации не е можно да се измери, а со тоа и да се процени таквиот ризик 
бидејќи операциите за кои станува збор не се вршат на систематски начин, освен за многу 
кратки работни процеси кои во никој случај не влијаат на реалното ниво на ризик на кое се 
изложени работниците кои се задолжени за потешки работни процеси.

Слика 11: Трупот од бродот на неговата подлога

Подолу се наведени одредени дефиниции кои се однесуваат на механичките и структурните 
компоненти на бродот кои ќе бидат споменати во овој извештај и кои се прикажани на 
Сликата 11:

�� осовини: подни челични осовини со должина помеѓу 2680 милиметри и 3840 
милиметри и тежина помеѓу 66 килограми и 150 килограми според големината на 
бродот;

�� потпора за осовина: држач надворешно од трупот на бродот, склопен под самиот 
труп и низ кој минува осовината;

�� труп на бродот: долниот дел од трупот на бродот;
�� низ трупот: направен отвор во трупот, на тој начин овозможувајќи комуникација 

помеѓу внатрешноста и надворешноста од бродот, низ кој минува осовината;
�� осовинско поврзување: врска помеѓу моторот (поставена во трупот) и пропелерот со 

помош на челична осовина;
�� подлога: количка со метална рамка на која се поставува трупот и/или бродот. 

Позадина
Во прелиминарната проценка на ризик која се однесува на рачното ракување со товар, 
двата експерти одговорни за анализа на ризици и самите работници веруваа дека фазата 
на склопување на осовината е особено важна. Оваа фаза вклучува механичко поврзување 
на челична осовина помеѓу моторот, поставена во бродот, и пропелерот поставен надвор 
од бродот.

Слика 12: Фаза на склопување на осовина
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Фазата на склопување на осовината може да се опише на следниот начин (Слика 12): 
работниците ја креваат осовината од количката за складирање, потоа ја движат додека 
да се постави паралелно со трупот со цел да ја позиционираат осовината по висина и да 
ја внесат низ трупот истовремено држејќи ја осовината во позиција додека не се заклучи 
механички.

Оваа операција ја вршат тимови со различни големини во зависност од моделот на брод 
кој се опремува:

�� Модел AZ 55: две лица, со осовина од 2.680 милиметри и тежина од 66 килограми;
�� Модел AZ 62: три лица, со осовина од 3.685 милиметри и тежина од 111 килограми;
�� Модел AZ 68: пет лица, со осовина од 3.840 милиметри и тежина од 150 килограми.

За време на прелиминарната анализа, експертите се обидоа да го проценат ризикот 
поврзан со рачното ракување со товар со примена на методот на Националниот институт 
за безбедност и здравје при работа (NIOSH) за да ја утврдат препорачаната граница 
на тежина, но ова не беше можно бидејќи фазата вклучуваше голем број активности, 
неочекувани положби на `рбетниот столб и преоптоварување.

Експертите забележаа дека иако фазата не би можела правилно да се измери и затоа не би 
можело да се пресмета проценетиот ризик на рачното ракување, сепак ризикот е присутен 
со оглед на фактот што се увидоа следните проблеми:

�� подигнатата тежина по предмет надминуваше 30 килограми;
�� се вршеа операции на кревање на осовината под трупот на бродот што подразбираше 

поставување на телото во неприродна положба (`рбетниот столб е наведнат 
нанапред);

�� операциите се вршеа во тесен простор поради подлогата на која е поставен трупот 
(ергономски нестабилни положби);

�� несоодветен зафат, со оглед на конкретната форма на осовината и квалитетот на 
завршната површина (лизгање од раката);

�� ризик за паѓање на осовината;
�� бројот на работници кои учествуваа во работната процедура;
�� тешкотија да се пронајде правилниот агол на осовината помеѓу моторот и преку 

осовината и од овие компонентни кон потпората (три фиксирани компоненти);
�� замена на осовината секој пат кога е оштетена од удари како резултат на  лизгање;
�� времето за склопување на осовината кое не е стандардно поради потешкотиите на 

кои може да наидат тимовите при внесување на осовината низ трупот на бродот.

Цели
Дизајнирање склоп на осовина и систем за ракување кој би можел да го елиминира ризикот 
од рачното ракување со товар во оваа работна процедура.

Слика 13: Количка со држач на осовина  
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Делокруг на проектот – што беше направено
Системот кој е осмислен, испланиран и развиен за да ги врши фазите на склопување на 
осовината е составен од две компоненти: количка со метална рамка опремена со подлога 
со држач за осовина и макара склопена на структура со метална рамка која треба да се 
закачи на внатрешната страна од трупот.

Количката со држач за осовина со метална рамка (Слика 13) се состои од:

�� шест вртечки тркала од 360 степени опремени со механичка сопирачка, додека 
предните тркала може насочено да се забрават со внесување на соодветната 
осовинка;

�� подлога со држач за осовина опремена со цилиндрични топки со цел да се овозможи 
попречно движење на осовината без гребење на површината на земјата и гумен чеп 
поставен на дното од подлогата со цел да се ублажат ударите;

�� рачка за движење на количката и за нејзино поставување под трупот;
�� хидрауличен цилиндар за да се прилагоди аголот на подлогата;
�� хидрауличен цилиндар за да се прилагоди задната висина на подлогата;
�� уред за притисок на масло опремен со: лост за пумпа, избирач за аголот на подлогата 

или прилагодување на висината и притисок кој го отвора и затвора вентилот.

Макарата со метална рамка се состои од следното:

�� макара од челичен кабел;
�� навојна пиксна која треба да се спои со главата на осовината;
�� конструкција со метална рамка која треба да се поврзе со внатрешната страна од 

осовината.

Кога новиот систем за склопување на осовината се стави во функција, оперативната фаза 
беше целосно променета, како што може да се забележи од процедурата која е детално 
опишана како што следува:

(а) кревање на осовината од количката за складирање со користење на мостен кран и 
нејзино поставување на ‘подлогата’ од новата количка;

(б) рачно движење на количката под трупот;

(в) порамнување на количката со поврзаните осовини;

(г) заклинување на тркалата на количката со помош на механички држачи;

(д) инсталирање на макарата во трупот; 

(ѓ) одмотување на челичниот кабел и спојување на пиксната со главата на осовината;

(е) прилагодување на аголот на подлогата со управување со механизмот за лост за 
притисок на масло;

(ж) прилагодување на висината на подлогата;

(з) проверка на аголот со користење на ласерски гониометар;

(ѕ) рачно активирање на макарата за кревање на осовината во трупот;

(и) механичко заклинување на осовината; 

(ј) отстранување на системот за склопување.

Резултати и проценка на проектот
Главните резултати од проектот беа следните:

�� работниците кои се задолжени за фазата на склопување на осовината повеќе не 
работат рачно со осовината;

�� повеќе не се врши рачно кревање на осовината под трупот, а со тоа работниците 
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повеќе не треба да го виткаат `рбетниот столб;
�� повеќе не е потребно да се работи во тесен простор;
�� ризикот да се дозволи лизгање на осовината од нечии раце е елиминиран бидејќи 

повеќе не е потребно рачно ракување со осовината;
�� ризикот за испуштање на осовината е елиминиран;
�� бројот на назначени работници за процесот е намален од три на два за бродот AZ62 

и од пет на два за бродот AZ68;
�� употребата на системот покрај ласерски гониометар овозможува непосредно и 

прецизно одредување на аголот на осовината;
�� намалено трошење и абење на осовината при нејзиноto внесување низ трупот;
�� оптимизирање на времето кое е потребно за фазата на склопување.

Соочени проблеми
Не беше лесно да се развие дизајнот поради големиот број на променливи поврзани со 
употребата на уредот за ракување за кој станува збор:

�� променливост на тежината и големината на осовините, во зависност од видот на 
бродот;

�� различни висини помеѓу нивото на подот и труповите, исто така во зависност од 
бродот и подлогата;

�� варијација во растојанијата помеѓу потпората и пробивниот дел од трупот;
�� прилагодување на аголот на осовината;
�� квалитет на завршната површина на осовината (долна осовина);
�� присуство на два навои на осовината, еден поставен на врвот и еден на дното.

Фактори за успех
Анализата на трошоците и придобивките открива дека економските придобивки 
(намалување на бројот на работници кои се одговорни за фазата на склопување, 
намалување на трошоците за замена на осовина, итн.) беа поголеми од инвестициите 
направени од компанијата со цел да ги развие новите системи.

Преносливост на проектот
Методите користени за проценка на ризиcite и дизајнирање на соодветно помагало за 
отстранување на рачното ракување со товар може да се применуваат за случаи каде што 
се случуваат слични ситуации на ризик.

Информации за контакт
Azimut-Benetti SpA
Marco Giraudo (Марко Џираудо)
Via M.L. King 9/11
Avigliana — Torino
ITALY 
Телефон: +39 1193161
Електронска пошта: mgiraudo@azimutyachts.net
Интернет: http://www.azimutyachts.com
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3.5 Резимиран случај: Распоред на работни површини – 
подобрување на распоредот на работни површини

Франција

Вовед
Регионалниот фонд за здравствено осигурување (CRAM) на Нормандија ги запозна 
локалните фирми со методологија за дизајн на работни површини земајќи ги предвид 
професионалните повреди и болести. Развиен од Националниот институт за истражување 
и безбедност (INRS), овој пристап може да се применува во сите компании и би можел 
трајно да ги подобри работните услови, истовремено оптимизирајќи ја продуктивноста.

Позадина
Добрата организација на работните простории создава побезбедни работни услови и 
ја подобрува продуктивноста. Врз основа на ова согледување, Одделението за работна 
опрема и ергономија на INRS во партнерство со неколку регионални фондови за 
здравствено осигурување (Нормандија, Бретања, Централна Франција, Рона-Алпи) разви 
метод за да помогне со распоредот на работните површини.

Цели
Целта е да се спречат незадоволителни распореди на работата со помагање на 
раководителите на компанијата да ги дефинираат нивните потреби пред да се финализира 
распоредот. Идејата при дизајнирање на работните простории е да стави поголем акцент 
на работата која луѓето реално ја вршат. Со овој вид на планирање се избегнуваат скапи 
грешки кои тешко може да се исправат по уредувањето на работното место. На овој начин 
се отстрануваат или намалуваат професионалните ризици, а истовремено се оптимизираат 
тековите на работата.

Делокруг на проектот – што беше направено
Несоодветниот распоред на работните простории може да има сериозни последици: ризици 
за повреди на работа (опасно складирање, голем број операции за ракување, итн.), ризици 
за професионални болести поради бучава, хемиско загадување, итн., сложени текови на 
материјал (премини и враќање, голем број операции за кои е потребно наведнување, итн.), 
проблеми во протокот на информации (управување со работилница со слаба видливост, 
лош корпоративен имиџ, итн.).

Овој пристап е дизајниран со цел да се применува за време на реорганизација, 
проширување или изградба на нови простории, а со цел да се избегнат овие проблеми и 
ризиците кои произлегуваат од нив. Веќе е воведен во практика во многу различни сектори 
на активности како што се обработка и преработка на храна, металургија, транспорт, 
столарија и електромеханичко инженерство, при што на компаниите им овозможи да 
постигнат целокупно подобрување на безбедноста, продуктивноста и квалитетот.

Оптимизирањето на распоредот на работните површини вклучува истражување за да се 
дефинираат барањата, ограничувањата и очекувањата на компанијата. Се врши пред да се 
изготват какви било формални планови.

Првата фаза е анализа на општиот контекст на проектот. Ова овозможува да се врши 
првична проценка на професионален ризик, да се дознае за идната стратегија на 



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

49

компанијата (планирано проширување на бизнисот) и да се утврдат ограничувањата на 
животната средина (емисија на бучава, куќиште кое се наоѓа во близина на местото, итн.).

Втората фаза вклучува одредување сектори на активност (производствен процес, 
складирање, испорака, влезови/излези за персонал, административни простории и 
простории за персонал, итн.).

Целото ова истражување се одвива во компанијата со учество на главните засегнати 
страни во проектот. Разговорот помеѓу различните членови на работната сила овозможува 
да се земат предвид сите важни аспекти на проблемот, а воедно ја води компанијата кон 
темелно согледување на нејзините желби, потреби и ограничувања. Следствено на ова, 
засегнатите страни обично чувствуваат силна смисла за ‘сопственост’ на методот.

Распоредот секогаш зависи од неколку критериуми. Раководителите се фокусираат 
на одредени критериуми согласно нивните примарни загрижености. Тие вклучуваат, 
на пример: обид да се намали бројот на потребни движења и растојанија кои треба да 
се изминат (оптимизирање на тековите), а на тој начин обезбедувајќи спречување на 
ризици поради неповолни физичко-хемиски средини и поедноставување на размената на 
информации. Потоа се изработува третата фаза од пристапот: табела за близина/далечина 
земајќи предвид сектори на активност кои треба да се многу блиску или напротив, многу 
далеку, од работната станица, за да се совпаднат со претходно дефинираните критериуми.

Од ова се добива дијаграм на функции од кој може да се подготви првична скица за 
општиот распоред на различните сектори на претпријатието. Ова истражување на ниеден 
начин не ја менува понатамошната работа на проектниот раководител и нема мешање со 
неговата активност.

Дополнително INRS разви помагало за постигнувањата со цел да го земе предвид 
спречувањето на професионален ризик во дизајнот на работни места и ситуации. Овој 
софтвер може да симулира различни решенија за распоред со проценка на предностите 
и недостатоците на секоја поединечна конфигурација. Исто така поттикнува поактивно 
учество од сите засегнати страни на проектот. Примената на оваа алатка го прикажа 
нејзиниот потенцијал за употреба и нејзините придонеси за рачниот метод на дизајн на 
распоред.

Резултати и проценка на проектот

Помагало со распоредот на работните површини е пристап кој може да го 
применуваат сите претпријатија и веќе се применува во неколку сектори на 
активност.

Информации за контакт
Cram Normandie
Mr. Charvolin (Г. Шарволен)
Avenue du Grand Cours
76028 Rouen Cedex 1
FRANCE 
Телефон: +33 235034545
Интернет: http://www.cram-normandie.fr
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3.6. Инкџет – елиминирање на ризици кои произлегуваат 
од повторливи движења на горните екстремитети

Италија

Клучни точки
�� Спречување на нарушувања на горните екстремитети поврзани со работата (WRULD)
�� Елиминирање на ризик поради незгодни положби

Организација
Olivetti Tecnost Group

Вовед
Olivetti Tecnost Group промовира политика на почитување на луѓето и на средината, 
наследство на Olivetti културата негувана низ времето. Во поглед на ова, компанијата 
дава голем приоритет на активностите поврзани со превенција на полето на еколошка 
безбедност и здравје. Еден начин на кој го прави ова е со преземање на интензивно 
истражување на условите кои потенцијално би можеле да влијаат на нивните работници.

За многу производствени процеси во групацијата потребни се активности кои вклучуваат 
повторливо движење на горните екстремитети. За да се справи со ова, компанијата има 
политика за следното:

�� информирање на раководството за прашања кои се однесуваат на нарушувања на 
горните екстремитети поврзани со работата (WRULD);

�� обезбедување на информации и насочена обука за клучниот персонал како што се 
лекари по трудова медицина и техничари кои работат за Службата за превенција 
и заштита на проценка на ризици со одредување на OCRA индексот и примена на 
контролната листа за работна станица;

�� утврдување, во соработка со доктори по трудова медицина, на потенцијално 
покритични движења кои придонесуваат кон ризикот за нарушувања на горните 
екстремитети поврзани со работата (WRULD), проследени со проценка на 
важните индекси на ризикот и дефиниција на прелиминарните поправни мерки за 
интервенција;

�� систематско испитување на различните производствени средини, со анализа/
проценка/дефинирање на поправни мерки за интервенција;

�� планирање информации и интервенции за обука за вработените;
�� составување на база на податоци која содржи медицински информации за вработени 

и индекси на ризик за поединечните работни станици.

Со цел да се изврши анализа на ризиците кои се припишуваат на повторливите движења, 
се применуваа методите прилагодени од Единицата за истражување на ергономијата на 
положба и движење:

�� бавна анализа на филмска снимка од техничари во соработка со лекарот по трудова 
медицина во која детално се наведени работните станици за кои се смета дека се 
изложени на ризик;

�� пресметка на OCRA индексот;
�� корелација со податоци од медицинската историја;
�� проект за редизајн.
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Позадина
Се спроведе анализа на активноста која опфаќа тестирање глави за инкџет. Испитаната 
работна станица (Слики 14, 15 и 16) е правоаголен план; на оваа површина се позиционирани 
три печатачи, еден персонален компјутер и две колички кои се наоѓаат од левата и од 
десната страна на жената-оператор, на кои се наредени контејнери кои ги содржат главите 
кои треба да се испитаат и оние кои веќе се испитани. Активноста вклучува последователно 
внесување на главите во носачот на полнењето на секој печатач. Операторот визуелно 
го следи аутпутот на печатачот за да провери дали печатачот функционира правилно и 
дали испечатениот текст е со потребниот квалитет. Доколку е така, главата функционира 
правилно. Главите потоа се поставуваат на различни послужавници, во зависност од 
резултатот од тестот и се сортираат за следната фаза на обработка.

За соодветно растојание на печатачот од операторот рамото треба да е свиткано и (за 
пониските оператори) телото да е турнато нанапред. Земањето (Слика 16) и преместувањето 
на главите во последните редови од пластичното пакување вклучува повлекување на 
рамото и во некои случаи странично наведнување на телото. Положба со крената рака се 
одржува во текот на една третина од работниот циклус.

Обртот на работници е многу мал поради долгата воведна фаза која е потребна за да се 
стане вешт во стандардите за тестирање. Повеќето работници кои ја вршат оваа активност 
се жени; нивната просечна возраст е 30 години и просечното времетраење на службата е 
пет години.

Со рутинскиот здравствен надзор на вработените се откри умерена појава на болка во 
десното рамо кај овие оператори. Затоа се изврши подетално испитување со цел да се 
утврди видот и степенот на нарушувања кои се однесуваат на горните екстремитети. 
Податоците потврдија дека десното рамо е единствениот клинички вклучен дел од телото. 
Наодот на патологија која веројатно е поврзана со професионалната активност за која 
станува збор, поведе непосредно спроведување на план кој компанијата веќе го имала 
подготвено за справување со таквите проблеми.

Анализата на активноста извршена од операторите покажа дека најкритичниот фактор 
се однесува на положбата. Индексот за ризик од повторливо движење, добиен преку 
контролната листа на повторливи движења при работа (OCRA), припаѓа на жолтата зона 
(многу низок ризик).

Цели
Целта беше да се редизајнира работната страница со цел да се елиминира ризикот кој се 
должи на (неправилната) положба и повторливите движења на горните екстремитети.

Слика 14: Првичниот распоред           Слика 15: Првичниот распоред    Слика 16: Внесување на
на работната станица         на работната станица              главата во печатачот
         (првичен распоред)



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

52

Делокруг на проектот – што беше направено
Работната станица беше редизајнирана според прототип-распоредот прикажан на Сликата 
17. Ова ги реши важните проблеми со положбата, а истовремено го намали и времето за 
производство со отстранување на фазата на внес на хартија од работниот циклус.

 
Слики 17 и 18: Преуреден распоред на работната станица

Се користеа полукружни работни маси, со соодветна потпора за мониторот кој е поставен 
директно пред операторот. Печатачите, следејќи ја формата на работната маса, сега 
се  приближени до операторот. Формата на работната маса овозможува полесно да се 
дофати полнењето за печататот; а бидејќи мониторот е централно поставен, операторот 
не треба да ја врти главата (Слика 18). Лизгач кон десно од централниот печатач автоматски 
ги празни главите кои треба да се тестираат директно од претходната работна фаза. По 
извршеното тестирање, главите се поместуваат со примена на сличен лизгач кој е поставен 
лево од централниот печатач и тој се поврзува со следната работна фаза. Употребата 
и позиционирањето на лизгачки лентести транспортери го отстранува непотребното 
повлекување на рацете кое претходно се случувало, со исклучок можеби на постапката за 
собирање на главите во соодветен сад за повторна обработка. Сепак, оваа операција не 
се случува често.

Измената на работниот циклус беше проследена со соодветна обука на персоналот, која 
се покажа како неопходна за да им се помогне на операторите да ја разберат, а оттука и да 
ја прифатат потребата од промена на непосакуваниот работен метод кој стана вообичаен.

Резултати и проценка на проектот

По интервенцијата, индексот на ризик од повторливи движења кои се резултат на OCRA 
контролната листа се спушти од жолтата (многу низок ризик) до зелената зона (прифатливо 
ниво на ризик).

Вработените беа задоволни од направените промени и имаше општо подобрување на 
симптоматологијата.

Соочени проблеми

Обуката го забави ритамот на активност во период од неколку дена, но нејзините 
придобивки значително ја надминуваа оваа непогодност.

Фактори за успех

Опишаните интервенции нималку не влијаеа негативно на продуктивноста и цената 
на производот остана иста. Резултатите покажаа успех во поглед на задоволството на 
вработените и подобрување на симптоматологијата: сето ова ја потврдува вредноста на 
целиот преземен процес и желбата да се продолжи со ист тек.

Преносливост на проектот
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Мускулоскелетните нарушувања на горните екстремитети се тема во многу професионални 
активности во кои се вклучени незгодни положби и повторливи движења на горните 
екстремитети. Методот кој е применуван во овој случај може да се пренесе без потешкотија 
на активности и работни места кои се слични на опишаните.

Информации за контакт

Olivetti Tecnost Group
Prevention and Protection Service (Служба за превенција и заштита)
Интернет: http://www.olivettitecnost.it

3.7. Резимиран случај – Stehlust statt Sitzfrust (Стоењето е 
одлично, седењето е напорно)

Германија

Вовед

Dräger, во соработка со officeplus GmbH, спроведе проект за елиминирање на 
мускулоскелетните нарушувања на работното место.

DrägerMedical, Dräger and Siemens Company, е еден од светски водечките производители 
на медицинска опрема. Компанијата нуди производи, услуги и интегрирани CareAreaTM 

решенија во текот на процесот на нега на пациенти од итна медицинска помош преку 
периоперативна нега, па сѐ до домашна нега. Со седиште во Лубек, Германија, во 
DrägerMedical се вработени приближно 6.000 лица ширум светот, од кои околу половина 
работат во продажба и обезбедување услуги за клиентите.

officeplus е производител на ергономски канцелариски мебел и елементи како што се 
интегрирани бироа за стоечка положба и мобилни бироа за стоечка положба. officeplus 
се пионери во динамика на стоење-седење во канцелариите и нивните стоечки бироа 
имаат добиено награди од AGR (Aktion gesunder Rücken e.V. — Campaign healthy back 
e.V., www.agr-ev.de). Покрај тоа, производите на officeplus се тестирани и препорачани од 
‘Германската школа за грбот’ и форум кој промовира здравје на грбот, ‘Forum gesunder 
Rücken — besser Leben e.V.’ (http://www.forum-ruecken.de/).

Позадина

Мускулоскелетните нарушувања сѐ уште се најчестиот здравствен проблем поврзан 
со работата во Европа кој влијае на милиони работници. Изминатите неколку години, 
професионалната употреба на компјутерите е многу почеста во канцелариите. 
Канцелариските работници се особено склони кон недостаток на физичка вежба и 
долготрајно седење во една положба.

За да се седи или стои во една положба во текот на подолг временски период, потребна 
е статична работа на мускулите, наместо динамична работа. Ова предизвикува 
мускулоскелетни нарушувања. Физичките вежби и промените на положбата на работното 
место се еден од најефективните методи за спречување на овие нарушувања. Студиите 
покажале дека се препорачува употреба на бироа за стоечка положба како мерка за 
поддршка на здравјето за канцелариските работници и лицата кои работат на работни 
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry
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станици со екран (Слика 19). Таму каде што ова не е можно, промената на различните 
задачи како што се компјутерска работа и работeње во работилница нуди можност за 
наизменични седечки и стоечки положби што е олеснето со интегрирани маси за стоење.

Слика 19: Интегрирано биро за стоечка положба (Слика од officeplus)

Цели
Целта на проектот беше да се елиминираат мускулоскелетните нарушувања кај 
канцелариските работници, а со тоа и да се намалат отсуствата поради болест 
(боледувањата) во Dräger. Идејата беше да се мотивираат и да се стимулираат работниците 
редовно да ги менуваат своите работни положби.

Делокруг на проектот – што беше направено

Триесет и осум работни станици се опремија со интегрирани бироа за стоечка положба 
кои им овозможија на работниците редовно да ја менуваат својата работна положба. 
Вработените го користеа интегрираното биро за стоечка положба главно додека користеа 
телефон или додека читаа. Околу 90% од вработените го користеа бирото за стоечка 
положба повеќе од 10 пати дневно.

Вработените исто така учествуваа во обука за ергономија. Ова го поддржува новиот 
концепт (Steh-Sitz-Arbeitsplatz, динамика на стоење-седење) или наизменично седење и 
стоење и им помага на луѓето да ја прекинат навиката да седат во текот на подолги периоди.

Наизменичното стоење и седење во комбинација со ергономската обука помага да се 
опушти `рбетниот столб и спречува заморни положби и затоа ги намалува (спречува) 
повредите и болките во грбот.

Резултати и проценка на проектот

Се направија испитувања по три месеци и повторно по шест години.

Првото испитување покажа значително подобрување: две третини од работниците се 
изјаснија дека чувствуваат подобрување во однос на нивната добросостојба на работа.

По шест години, 70% од вработените се изјаснија дека чувствуваат подобрување во однос 
на нивната добросостојба на работа. Иако времетраењето на употребата на компјутер 
се зголеми во текот на тие шест години, отсуството поради болест кај вработените кои 
го користеа бирото за стоечка положба редовно се намалуваше. Помалку работници 
користеа слободни денови поради мускулоскелетни проблеми.
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Севкупно, 33% од вработените се изјаснија дека чувствуваат помалку болки во грбот откако 
почнале да го користат интегрираното биро за стоечка положба и 60% се изјаснија дека 
‘динамиката на стоење-седење’ т.е. чести промени помеѓу седечка и стоечка положба, 
спречува болки во вратот и рамената.

Информации за контакт
Dräger Medical Deutschland GmbH
Udo Konsorke (Удо Консорке)
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
GERMANY 
Телефон: +49 4518824233
Интернет: http://www.draeger.com

officeplus GmbH Co. KG
Nicolaus King (Николаус Кинг)
Saline 29
78628 Rottweil
GERMANY 
Телефон: +49 741248230
Електронска пошта: info@officeplus.de
Интернет: http://www.officeplus.de

3.8. Користење на пневматски шрафцигери – 
елиминирање на ризици кои произлегуваат од изложеност 
на вибрацијата на дланка-рака

Италија

Клучни точки

�� Елиминирање на ризикот од вибрации на дланка-рака
�� Намалување на вибрациите предизвикани од пневматски шрафцигер

Организација

Фабрика на Electrolux Zanussi SPA, Форли

Вовед

Во последните години сѐ повеќе внимание се обрнува на нарушувањата на горните 
екстремитети поврзани со работата (WRULDs) и ова е оправдано со сѐ почестата потврда 
на епидемиолошко ниво и со вклучување на овие патологии помеѓу оние кои се признаени 
како важни за професионалната арена. Таквите патологии се карактеризираат со 
постојано функционално вклучување на различните делови од горните екстремитети, 
рамената, лактот, зглобот и раката и со вклучување на нивните мускуло-тетивни структури. 
Тековна практика е да се процени изложеноста на ризик преку повеќефакторски пристап 
кој ги зема предвид сите можни фактори од професионална/организациска природа.
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Особено од биомеханичка гледна точка, општиот модел на анализа треба да се фокусира 
на одредени елементи кои се сметаат за главни фактори за започнување на ризик, а кои 
се следните:

�� повторливост на дејствата (зачестеност),
�� примена на сила;
�� незгодни положби;
�� несоодветни периоди на закрепнување;
�� долготрајна изложеност.

Овие може да се надополнат со серија на дополнителни фактори како што се употреба на 
вибрациони инструменти, изложеност на неповолни микроклиматски услови, потребата да 
се користи лична заштитна опрема како што се ракавици и вршење прецизна работа, а сите 
тие придонесуваат кон зголемување на севкупните услови на неудобност.

Позадина
Во фабриката на Electrolux Zanussi SPA во Форли се произведуваат електронски кујнски 
апарати. Како резултат на зголемените нивоа на производство и соодветната потреба да се 
воведат нови работници во линиите за склопување – пред сѐ жени без претходно работно 
искуство - нарушувањата на горните екстремитети поврзани со работата (WRULDs) се во 
подем.

Во фабриката во Форли секојдневно се користат пневматски уреди (шрафцигери) во 
многу работни станици. Службата за превенција и заштита се сомневаше дека постои 
меѓусебна поврзаност помеѓу вибрациите предизвикани од овие алати и зголемувањето 
на нарушувањата на горните екстремитети поврзани со работата (WRULDs) во фабриката.

Пневматскиот шрафцигер е алатка која под дејство на компримиран воздух, има внатрешен 
мотор кој предизвикува ротирање на конектор со форма која е соодветна за зашрафување 
завртки, навртки и шрафови.

Нивото на вибрација предизвикана од пневматскиот шрафцигер зависи од моќноста 
на внатрешниот мотор и од градежната технологија на спојката која посредува во 
постигнување на вртежниот момент на зацврстување.

Вирбациите на шрафцигерите прво треба да се намалат кај изворот. За оваа цел, 
најмодерните шрафцигери се опремени со спојка која автоматски и веднаш го прекинува 
доводниот воздух кога ќе се достигне претходно поставениот вртежен момент. Сепак, 
шрафцигерите од конвенционален тип користат механичка лизгачка спојка, во која двете 
назабени челични компоненти, поставени една наспроти друга, се лизгаат една наспроти 
друга, а со тоа предизвикуваат високи нивоа на вибрација.

Покрај тоа што предизвикуваат значително ниски нивоа на вибрации, шрафцигерите кои се 
опремени со автоматски запорни уреди за воздух исто така го намалуваат времетраењето 
на изложеноста на операторот на вирбации. Всушност, овие шрафцигери автоматски и 
непосредно прекинуваат кога ќе се постигне претходно поставениот вртежен момент, 
додека кај поконвенционалните шрафцигери опремени со лизгачка спојка, запирачот на 
шрафцигерот е по избор на операторот. Во случај на шрафцигери опремени со автоматски 
запорни уреди за воздух, времето на изложеност на вибрации е четири пати помало отколку 
кај конвенционалните шрафцигери.

Цели
Целта беше елиминирање кај изворот на ризикот од вибрации кои се пренесуваат до 
системот за дланка-рака со спуштање на изложеноста на вибрации под вредностите за 
дејство дефинирани со Директивата 2002/44/ЕК, со замена на пневматските шрафцигери 
кои предизвикуваат високи нивоа на вибрации.



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

57

Делокруг на проектот – што беше направено

Се презедоа следните активности:

�� попис на шрафцигерите кои се во употреба на терен;
�� тестирања на вибрации во лабораторијата;
�� испитувања на вибрациите на производната линија;
�� план за интервенција за замена на шрафцигери.

Попис на шрафцигери

Се направи попис на сите шрафцигери на линиите за склопување и потоа алатите се 
класифицираа по фамилии и типови.

Се увиде дека во фабриката во Форли има 1.167 шрафцигери од различен тип и од нив 
801 имаат лизгачка спојка додека остатокот имаат запорна спојка за воздух. Имаше 97 
различни видови шрафцигери, 49 со лизгачка спојка и 48 со запорна спојка за воздух; 9те 
типови на шрафцигери со лизгачка спојка сепак достигнаа 78% од бројот на шрафцигери 
кои се користат во фабриката, што е еднакво на 628 алати.

Тестирања на вибрација во фабриката

Различните фамилии на шрафцигери кои беа дел од инвентарот подлежеа на тестирања. 
Користената опрема беше Larson Davis 3200L/1 анализатор на спектар опремен со 
соодветен мерач на забрзување. За секој вид шрафцигер, се извршија по пет зашрафувања 
со користење на механичката сопирачка дефинирана во стандардот ISO/DIS 8662-7.

Шрафцигерите со лизгачка спојка во лабораторијата покажаа вредности на пондерирано 
забрзување од 2.042 до 5.66  m/s2, додека за шрафцигерите со запорни спојки за воздух, 
интервалот изнесуваше од 9.0 до 2.21 m/s2.

Испитувања на вибрација на производствената линија

Видовите на шрафцигери тестирани во лабораторијата потоа се користеа директно на 
производствената линија. Се избраа најрепрезентативните фази од линиите за склопување 
со цел да се извршат испитувања на вибрациите. Најпрво се извршија испитувања на сите 
три машини со лизгачка спојка, а потоа и на оние со запорна спојка за воздух.

Со користење на податоците добиени на тој начин, се направи пресметка на изложеноста 
на вкупното еквивалентно забрзување со пондерирана фреквенција во текот на осумте 
часа од претходно избраните фази.

Споредбата на вредностите на изложеност со користење на двата вида опрема потврди 
дека само кога се користи опрема со запорни спојки за воздух на производствената линија, 
изложеноста би можела да биде под вредностите на дејство дефинирани во Директивата 
2002/44/ЕК.

План за интервенција за замена на шрафцигери

Раководството на компанијата одлучи да спроведе систематски план за замена на алатите 
со лизгачка спојка.

Првата фаза од планот се однесување на замена на сите шрафцигери во работните станици 
каде што се забележани вредности на изложеност на еквивалентно забрзување над 
вредноста на дејство (2.5 m/s2); втората фаза, која треба да се заврши во текот на следната 
година, предвидува целосна замена на постарите пневматски алати со нови опремени со 
автоматска запорна спојка за воздух, со што би имало намалување на предизвиканите 
вибрации до вредност под нивото на дејство дефинирано со Директивата 2002/44/ЕК, а со 
тоа и пониско ниво на вибрации присутно на производствените линии.
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry
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Резултати и проценка на проектот

Со заклучокот на планот се предвиде дека 88% од работните фази (312) треба да предизвикат 
вибрации под вредност од 1 m/s2 и дека околу 12% треба да претставуваат вредност 
помеѓу 1 и 2.5 m/s2. Целосната замена на шрафцигерите, вклучувајќи ги преостанатите 
173 шрафцигери кои создаваа потешкотии бидејќи се користеа за конкретни процеси, 
дополнително ги подобри вредностите, но не влијаеше значително на горенаведените 
податоци.

Амбулантата при фабриката го следеше напредокот во случаите со нарушувања на 
горните екстремитети поврзани со работата (WRULDs) на месечно ниво. Воведувањето на 
нови шрафцигери постепено го намали бројот на оператори кои страдаат од нарушувања 
на горните екстремитети и тоа за 55% во текот на една година.

Соочени проблеми
Не беше лесно да се најде шрафцигер кој, покрај намалувањето на вибрациите, има 
карактеристики кои се специфично прилагодени на активностите кои се вршат во 
фабриката. Првично на пазарот се бараше производ кој ќе ги задоволи двете вакви барања 
и потоа вниманието беше фокусирано на истражување, дизајн и создавање на ергономски 
шрафцигер во рамките на одделението за инженерство на Zanussi.

Замената на шрафцигерите ја чинеше компанијата значителна сума пари.

Фактори за успех
Главниот фактор за успех во овој проект беше да се има капацитет, на ниво на компанија, 
соодветно да се процени ризикот од вибрации и да се намали ризикот кај изворот преку 
добро дизајниран план за интервенција.

Преносливост на проектот
Ова искуство лесно може да се пренесе во сите сектори во кои се користат пневматски 
шрафцигери.

Информации за контакт

Electrolux Zanussi SPA — Фабрика во Форли
Prevention and Protection Service (Служба за превенција и заштита)
Via Bologna 298
I-47100 Forlí
Интернет: http://www.electrolux.it
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4.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
СПРЕЧУВАЊЕ НЕСРЕЌИ
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4.1 HPD-пруга – елиминирање на ризикот за несреќи на 
финската железница

Финска

Клучни точки
�� Намалување на ризикот за несреќи предизвикани од бучава
�� Бидејќи не можеше да се елиминира изворот на бучава, се воведоа штитници за слух.

Организација
Фински железници и Фински институт за здравје при работа (FIOH)

Вовед
Во сложената серија од железнички пруги има многу извори на бучава со силен интензитет, 
кои предизвикуваат надминување на нивото на изложеност од 85 dB(A) на дневна основа 
(Табела 6).

Табела 6: Извори на бучава со висок интензитет во сложената серија од железнички пруги

Извор на бучава Карактеристики на бучава Максимално ниво (dB)

Сопирачки од локомотива Бучава со висока фреквенција > 
2.5 kHz

над 115

Бучава од вртење на тркала Бучава со висока фреквенција > 
2.5 kHz

над 115

Тајфуни16 со висока фреквенција 0.8 и 1.6 kHz над 115

Тајфуни со ниска фреквенција 0.5 kHz над 115

Компримиран воздух 4-8 kHz 115

Покрај бучавата,16 постои ризик за несреќа предизвикана од возовите кои се движат. 
Сите работници мора да се во можност да слушнат воз кој се приближува и насоката од 
која доаѓа. Неслушањето на возот има предизвикано фатални несреќи. За да се уверат 
дека сите вработени имаат соодветен слух, Железничката медицинска служба (UIMC) ги 
препорачува следните критериуми (Табела 7).

Табела 7: Минимално препорачано ниво на слух при работа во сложената серија од железнички 
пруги според Железничката медицинска служба (UIMC)

Состојба 1 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz

При почеток на работата 
(*)

20 20 20 25

При работа (**) 25 25

(*) Или слуша шепотење на растојание од 5 метри со двете уши.
(**) Или слуша разговор на растојание од 5 метри со двете уши.
 
16 Тајфун е терминот кој се користи за свирката на возот. Сите свирки кои работат со компримиран 

воздух се тајфуни.
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f i n l a n d

K e y  p o i n t s

Reduction of accident risk caused by noise.OO

Because the noise source can’t be eliminated, hearing protectors were introduced.OO

O r g a n i s a t i o n

Finnish railways and Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)

I n t r o d u c t i o n

In the railroad yard there are many high-intensity noise sources, which cause the noise 
exposure level of 85 dB(A) to be exceeded daily for the workers (Table 6).

In addition to the noise, there is an accident risk caused by moving trains. All workers 
must be able to hear an approaching train and the direction from which it is coming. 
Failure to do this has resulted in fatal accidents. To ensure that all employees have 
adequate hearing the Railway Medical Services (UIMC) recommends the following 
criteria (Table 7).15

(16) Typhoon is the term used for the train whistle. All whistles working with compressed air are 
typhoons.

Noise source Noise characteristics Max level (dB)

Locomotive brakes High frequency noise > 2.5 kHz over 115 

Wheel noise in turnings High frequency noise > 2.5 kHz over 115 

Typhoons (16) high frequency 0.8 and 1.6 kHz over 115 

Typhoons low frequency 0.5 kHz over 115 

Pressured air 4–8 kHz 115 

Table 6: high-intensity noise sources in the railroad yard

Condition 1 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz

When work starts (*) 20 20 20 25

When working (**) 25 25

Table 7: The minimum recommended hearing level in rail yard work according to UImC

(*) Or hear whispering from 5 m with both ears.
(**) Or hears conversation from 5 m with both ears.
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Сепак, Финската железница користеше донекаде различни барања (Табела 8). 

Табела 8: Минимално потребни нивоа на слух според Финската железница

Состојба Фреквенции на говор
(0.5-2 kHz)

3-4 kHz

При почеток на работата 
(*)

20dB 40 dB

При работа (**) 25 dB 60 dB

(*) Говорот мора да е разбирлив на растојание од 2-4 метри.

По неколку проби, од Финската железница дојдоа до заклучок дека ништо не може да 
се стори за изворите на бучава. Оттаму, единствената преостаната опција е штитници за 
слух. Со штитниците за слух на себе, слухот на работниците сепак мора да е подобар од 
вредностите дадени во Табелата 8 за да се избегне ризикот од несреќи.

Позадина
Иако препораките опишани погоре се јасни, не е лесно да се следат. Со оглед на 
фактот што слухот може многу брзо да се влошува, најмалку еднаш годишно мора да 
се врши аудиометриско тестирање на работниците со оштетен слух кој е блиску до 
граничните вредности. Воедно постои и ограничување на намалувањето на слухот кое го 
предизвикуваат штитниците за слух. Во спротивно слухот на работното место е полош од 
граничните вредности во Табелата 8 дури и со помала загуба на слухот.

Цели и делокруг на проектот – што беше направено
Финската железница и Финскиот институт за здравје при работа сакаа да развијат 
едноставен метод за избор на штитници за слух без да се загрози безбедноста на 
работниците.

По испитувањето на постоечките видови на штитници за слух, се избраа два вида за 
понатамошно проучување.

�� чепчиња за уши со соодветен аудио филтер; и
�� штитници за уши зависни од ниво.

Со оглед на фактот што тајфуните (свирките на возот) имаат само дискретни фреквенции, 
би можело да се намалат нивоата на бучава без да се загрози слухот со намалување само 
на фреквенциите на тајфуните и фреквенциите над 2.5 kHz. На производителите им се 
испрати прашалник за можноста да дизајнираат таков филтер. Одговорот беше негативен. 
Имено, остана само втората опција.

За штитникот за слух зависен од ниво, се наведоа следните барања:

�� мала тежина (да биде лесен)
�� стерео слух
�� засилување на ниско ниво на звук
�� отпорен на амбиентални услови, како што се дожд и студ.

Се увиде дека неколку штитници за слухот дизајнирани за лов ги исполнуваа барањата. 
Изборот беше направен врз основа на финансиските услови и тестирањата на корисници.

Резултати и проценка на проектот
Избраното решение ги има следните предности:

�� изложеноста на звук на мажите кои работат во сложената серија од железнички пруги 
би можела да се намали под 85 dB без да се загрози безбедноста на работниците;

�� нема повеќе непријатност поради високите нивоа на бучава (Табела 6);
�� при користење на штитници за слух, нивото на слух секогаш беше подобро отколку 

без штитници и така, барањето кое се однесува на слухот секогаш беше исполнето 
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на работа и многу често испитувањата на слухот повеќе не беа задолжителни;
�� вкупните трошоци за решението се пониски отколку трошокот за претходното 

решение: цената на електронските штитници беше пониска отколку трошокот за 
чести проверки на слухот.

Главниот недостаток на решението се однесуваше на посложената логистика. Треба да се 
обезбедат батерии и/или полнење на уредот.

Соочени проблеми

За време на проектот немаше никакви реални проблеми.

Фактори за успех
Главен фактор за успех во овој проект беше анализата на сите поврзани фактори. Без 
оваа детална анализа, не е лесно да се поттикне и оправда дополнителниот трошок за 
штитници зависни од ниво.

Преносливост на проектот
Барањата кои се однесуваат на слухот се разликуваат кај железничките компании, но 
концептот на проектот може да се пренесе директно на други слични загрижености. 
Концептот важи во сите транспортни индустрии каде што добриот слух е задолжителен 
поради ризикот од несреќа, под услов претходно да е анализирана можноста за усвојување 
други решенија како што е справување со ризикот кај изворот и/или колективни мерки за 
заштита.

Информации за контакт
Finnish Institute of Occupational Health (Фински институт за здравје при работа)
Еско Топила (Esko Toppila)
Adjunct professor (Помошен професор)
Topeliuksenkatu 41,
00250 Helsinki
FINLAND 
Телефон +35 830474 2200
Електронска пошта: esko.toppila@ttl.fi.
Интернет: http://www.occuphealth.fi
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when using hearing protectors, the hearing level was always better than without OO

protectors and, thus, the requirement of hearing was always fulfilled at work and 
very frequent hearing tests were no longer mandatory;

the overall costs of the solution are lower than the cost of the previous solution: the OO

price of electronic muffs was lower than the cost of frequent hearing inspections.

The major disadvantage of the solution was related to more complex logistics. 
Batteries and/or charging of the device had to be arranged.

P r o b l e m s  f a c e d

No real problems were faced during the project.

S u c c e s s  f a c t o r s

The major success factor in this project was the analysis of all the related factors. 
Without this detailed analysis it is not easy to motivate the additional cost of level-
dependent muffs. 

T r a n s f e r a b i l i t y  o f  t h e  p r o j e c t

Hearing requirements vary between rail companies, but the concept of the project 
can be transferred directly to other similar concerns. The concept is valid in all 
transport industries where good hearing is mandatory because of accident risk, 
provided that the possibility of adopting other solutions like combating risk at source 
and/or collective protective measures have been analysed previously.

C o n t a c t  i n f o r m a t i o n

Finnish Institute of Occupational Health

Esko Toppila

Adjunct professor

Topeliuksenkatu 41,

00250 Helsinki

FINLAND

Tel. +35 830474 2200

E-mail: esko.toppila@ttl.fi.

Internet: http://www.occuphealth.fi
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4.2. Без несреќи – темелно намалување на несреќите во 
компанија за метално пакување

Шпанија

Клучни точки
�� Набљудување на луѓето за време на нивната работа со цел да се елиминираат 

причините за несреќи
�� Учество на целиот персонал, од високото раководство до работниците
�� Фокус на односот помеѓу продуктивноста и безбедноста при работа

Организација
CROWN CORK IBERICA S.L.U.

Вовед
Низ историјата, секторот за металографија е еден од секторите кои се најпогодени од 
повреди при работа, за сметка на производствените процеси, суровината и на крајот, 
недостатокот на политики за спречување ризици во овие компании.

CROWN CORK IBERICA одлучи да ја спроведе STOP програмата за безбедност при работа, 
не само за да го намали бројот на повреди при работа во својата фабрика, туку исто така 
и за да ги елиминира нивните причини.

Вклученоста на раководителите на една компанија и учеството на вработените се двете 
суштински барања за успехот на иницијативите за безбедност и здравје при работа. 
Според тоа, вклученоста на надзорен персонал (кој го организира и врши надзор на 
производството) е од огромна важност кога се започнува превентивно дејство. Социјалниот 
дијалог помеѓу компанијата и претставникот за безбедност и здравје при работа и дијалогот 
со синдикатите се клучните фактори за успех на таквото дејство.

Позадина
CROWN CORK IBERICA е мала компанија со 43 вработени во Монтмело (Барселона) која е 
специјализирана за производство и продажба на метални пакувања. Компанијата е дел 
од мултинационална групација со 256 претпријатија ширум светот (вклучувајќи 12 во 
Шпанија), со седиште во Филаделфија, Соединетите Американски Држави.

Цели
Целта на усвојувањето на оваа програма беше значително намалување на бројот на 
несреќи при работа и несреќи во компанијата со идентификување на причините и нивно 
елиминирање преку учество на целиот персонал, почнувајќи од високото раководство до 
самите работници. 

Делокруг на проектот – што беше направено
Претставниците на работниците на CROWN CORK IBERICA започнаа превентивно дејство 
кое го разви и промовираше раководството на компанијата. Ова беше делумно реакција 
на целите утврдени од Дирекцијата кои се однесуваат на намалување на повредите и 
трошоците кои тие ги предизвикуваат.

Во 1999 година компанијата предложи воспоставување на програмата STOP за 
безбедност при работа. Програмата беше развиена од американската мултинационална 
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компанија DUPONT и еден од нејзините основни принципи е споредба на односот помеѓу 
продуктивноста и безбедноста при работа.

Според тоа, компанијата примени метод на управување со безбедноста и здравјето при 
работа кој го вклучува целиот персонал (раководство, координатори за безбедност и 
здравје, претставници за безбедност и здравје при работа и работниците воопшто) со цел 
да се стави крај на повредите при работа.

STOP се заснова на набљудување на луѓето додека работат, по што се преземаат чекори за 
да се поддржат безбедните работни практики и да се поправат неповолните работни услови 
и небезбедните работни практики. Во програмата треба да учествува целата компанија и 
поконкретно работниците, кои мора да ја прифатат идејата дека се набљудувани и да ги 
променат своите навики во работната станица.

CROWN CORK IBERICA воведе неколку мерки како дел од оваа програма. На пример, 
се воспостави група за безбедност, која се состои од координаторот за безбедност и 
претставник за безбедност и здравје при работа. Тие одржуваат тримесечни средби 
со раководителот на компанијата, покривајќи теми како што се буџетот и капиталните 
расходи за тековната финансиска година, како и акциони планови, планови за обука и 
информации за работниците, проценка на ризик на работните станици, инженерство 
за човечки фактори (ергономија), мерење на бучава, осветлување, топлина, вибрации, 
несреќи и нивни причинители и план за следење на сите овие аспекти.

Намалувањето на бројот на повреди е во голема мера поврзано со вклученоста на 
извршните директори на компанијата – раководството, надзорниците и раководителите 
за одржување – со други зборови, сите оние кои имаат надлежност да ги спроведат 
превентивните дејства на STOP програмата.

STOP иницијативата промовираше програма за обука за сите вработени на фирмата, 
вклучувајќи го раководителот, претставникот за безбедност и здравје при работа и сите 
работници. 

Несреќите и инцидентите кои сѐ уште се случуваат сега се испитуваат темелно и без 
одложување, со цел да се спречи повторна појава на слични несреќи или незгоди.

Слика 20: Уредното и безбедно складирање 
се истакнува како дел од новиот систем
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In 1999 the company proposed setting up the STOP programme for occupational 
safety. This programme was created by the American multinational DUPONT and 
one of its basic principles is to compare the relationship between productivity 
and occupational safety.

Accordingly, the company applied a method of occupational health and safety 
management which involves all the personnel (management, health and safety 
coordinators, OSH representatives, and the workers in general) with a view to putting 
an end to occupational injuries.

STOP is based on the observation of people during their work, then taking steps to 
reinforce safe work practices and correct unfavourable working conditions and unsafe 
work practices. The programme requires the involvement of the entire company, and, 
more specifically, of the workers, who must accept the idea of being observed and 
change their habits at their workstation.

CROWN CORK IBERICA introduced several measures as part of this programme. For 
example, a safety group was set up, consisting of the safety coordinator and the OSH 
representative. They hold quarterly meetings with the company manager, covering 
subjects such as the budget and capital expenditure for the current financial year, as 
well as action plans, training and information plans for the workers, risk assessment 
on the workstations, human factor engineering, noise measurement, lighting, heat, 
vibration, accidents and their causes, and a plan for monitoring all these aspects.

The reduction in the number of injuries is strongly related to the involvement of the 
company’s executives — management, supervisors and maintenance managers — in 
other words all those who have the power to implement the preventive actions of 
the STOP programme.

The STOP initiative promoted a training programme for all the firm’s employees, 
including the manager, the OSH representative and all the workers.

The accidents and incidents that still occur are now investigated thoroughly and 
without delay, in order to help prevent similar accidents or incidents from recurring.

Figure 20: Tidy and safe storage  
is being emphasised as part  
of the new system
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Еднаш месечно групата надзорници од STOP програмата се состанува (раководители 
на одделение, раководители на сектори, итн.) со координаторот за безбедност и со 
претставникот за безбедност и здравје при работа. Системот подразбира постојана 
проценка на ситуациите на дневна основа – со вклучување и помош на работниците и 
никогаш по пат на сила или со покажување авторитет – за да се анализираат причините 
за несреќи и инциденти. Техничарите во одделението за безбедност и здравје при работа 
(внатрешни и надворешни) исто така помагаат во оваа задача.

Дополнително, преземени се низа превентивни мерки, како што е поставување знаци 
во ходниците, јасно разграничување на деловите за работа и одмор, прилагодување 
на механизацијата и поголем фокус на редот и чистотата (погледнете ја Сликата 20). 
Резултатите се извонредни. На пример, компанијата успеа да ги намали хемиските 
загадувачи до 10 пати под граничните вредности.

Резултати и проценка на проектот
Позитивните резултати набрзо станаа очевидни и компанијата доби специјално признание 
од својата мултинационална матична компанија бидејќи успеа да го намали бројот на 
повреди на работното место.

Сепак планирани се понатамошни подобрувања, како што е надградба на механизацијата, 
воведување на метод за проценка на психосоцијалните ризици и проценка на ергономските 
ризици.

Соочени проблеми
До почетокот на оваа програма, ниту надзорниците ниту работниците не знаеле многу за 
спречувањетп ризици. Затоа многу брзо требало да се смени корпоративната култура и 
секој требало да усвои нови навики.

Фактори за успех
Овие резултати се постигнаа поради вклученоста на сите важни страни и преку дијалог 
помеѓу претставниците на вработените и компанијата, што ја олесни добрата соработка  
и учеството.

Преносливост на проектот
Овој метод на елиминирање на ризиците лесно може да се пренесе во други фирми и во 
кој било сектор на активност. Сепак, потребна е голема посветеност од раководството и 
работниците.

Информации за контакт
Crown Embalajes España, S.L.U.
Teresa Ruiz-Lopetedi (Тереза Руиз-Лопетеди)
Poligono industrial El Pedregar.
08160 Montmeló
SPAIN
Телефон +34 935684150
Електронска пошта: Teresa.RUIZ-LOPETEDI@eur.crowncork.com
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4.3. Убод од игла – како ефективно да се спречат повреди 
од убод од игла

Германија

Клучни точки
�� Спречување повреди од убод од игла во секторот за здравствена заштита
�� Употреба на безбедносни игли
�� Спречување на биолошки опасности во секторот за здравствена заштита

Организација
Државната канцеларија за здравје Баден-Вуртемберг (Landesgesundheitsamt) и 
Универзитетската болница од Хајделберг (Universitätsklinikum) во соработка со 
Задолжителното осигурување од несреќи за секторот за здравствена заштита (BGW) и 
Задолжителното осигурување од несреќи за јавните служби Баден-Вуртемберг (UKBW), 
како и со Истражувачкиот центарот од Фрајбург за трудова и социјална медицина (FFAS).

Вовед
Во Германија околу 750.000 лица работат во болниците и други установи за лекување на 
пациенти. Студиите покажале дека бројот на повреди од убод од игла (NSI) по работник 
годишно може да достигне дури 0.41 (Хеселхорн и др. - Hasselhorn et al., 1995) или дури 
и до 0.98 (Беие – Beie, 2000). Проценето е дека има до 500.000 повреди од убод од игла 
годишно во Германија, од кои помалку од 50% се регистрираат (Беие – Beie; Бергер и др. 
- Berger et al.). За работниците последиците од една повреда од убод од игла може да 
се сериозни, дури и смртоносни: ризикот произлегува од крвта која останува на иглата 
и може да доведе до инфекции. Најчести ризици се инфекциите од Хепатитис Б и Ц и 
ХИВ. Во 2004 година, германските Здруженија за задолжително осигурување од несреќи 
BUK и HVBG (сега споени во DGUV – DeutscheGesetzliche Unfallversicherung – Германско 
социјално осигурување од несреќи) идентификуваа 218 случаи на инфекции со хепатитис 
и осум случаи со ХИВ како професионални болести (Müller-Barthelmeh и др., 2007).

Слика 21: Повредите од игли може да се сериозни па 
дури и смртоносни
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Позадина
Со оглед на ваквата статистика, одличната професионална медицинска грижа за 
работниците, вклучувајќи превентивни контроли, вакцинирања, итн., треба да е стандард, 
како и регистрирањето на секоја повреда од убод од игла како несреќа на работното 
место. За време на стручната обука, на персоналот треба да му се покажат безбедни 
работни практики (без повторно затворање со капаче) и треба да се обезбедат специјални 
садови за користените игли.

Сепак останува основниот проблем кој треба да се реши: како може да се спречат 
повредите од убод од игла колку е можно поефикасно? Универзитетската болница од 
Хајделберг и Државната канцеларија за здравје на Баден-Вуртемберг сакаа да одговорат 
на суштинското прашање со спроведување на двегодишна интервентна студија на 
работното место во однос на ефективноста на безбедносните игли и други превентивни 
мерки. 

Цели
Целите на оваа студија беа да се измери ефективноста на различните превентивни 
стратегии, како што е употребата на безбедносни инструменти во споредба со 
конвенционални инструменти и ефективноста на специјалната обука за сензибилизација 
(изострување на чувствата) на персоналот во однос на повреди од убод од игла.

Намерата беше исто така да се испита употребливоста на безбедносните инструменти 
во споредба со вообичаени игли и шприцеви и да се провери точноста на стапката на 
регистрација на несреќи при работа во универзитетската болница.

Општата цел на одделението за јавно здравје беше да се утврди дали би можело да се 
дадат официјални препораки за употребата на одредени инструменти или за промовирање 
на одредени работни техники. 

Делокруг на проектот – што беше направено
На почетокот од студијата, се избраа 18 одделенија за хирургија, гинекологија, интерна 
медицина и болести на кожата од болницата, за да учествуваат во студијата. Се формираа 
три групи од доброволци, споредливи во поглед на бројот на работници, бројот на пациенти 
и описот на работата/задачите (интензивна нега, општа нега и амбулантска заштита):

�� Групата 1 (160 работници) продолжија да работат со вообичаени игли и шприцеви и 
не добија каква било дополнителна обука;

�� Групата 2 (143 работници) добија специјални совети пред студијата со цел да им се 
изострат чувствата во однос на повреда од убод од игла и работни техники;

�� Групата 3 (128 работници) исто така добија специјални совети пред студијата 
и дополнително, од работниците се побара да работат само со безбедносни 
инструменти во период од 12 месеци секој пат кога тоа е можно.

Сите безбедносни инструменти кои ги користеше Групата 3 во студијата требаше да ги 
исполнуваат критериумите за безбедност на Националниот институт за безбедност и 
здравје при работа (NIOSH, 1999). Обезбедените инструменти би можело да се користат 
за земање примероци од крв/извлекување крв од капилари, вени и артерии, за инјекции 
(поткожно и интрамускулно) и за интравенски катетери. Се обезбедија безбедносни садови 
за отстранување (исфрлање) на користените инструменти.

Откако учесниците беа собрани, сите требаше да пополнат прашалник насловен ‘еден 
убод инфицира’ (понатаму наведен како Q1) за несреќи и мерки за превенција за време на 
претходните 12 месеци. Ова беа дел од прашањата: колку несреќи од убод од игла се имаат 
случено? Дали несреќата беше регистрирана? Како се случи? Дали е извршена некаква 
вакцинација против хепатитис? Дали работникот користеше лична заштитна опрема (пр. 
безбедносни ракавици при работа со заразниот материјал)?
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Работниците во Групите 2 и 3 добија специјални совети во однос на повреди од убод од 
игла. Групата 3 исто така се обучи за работа со новите безбедносни инструменти и за 
безбедно остранување на иглите и шприцевите.

Во текот на следните 12 месеци безбедносните садови на Групата 3 периодично се 
проверуваа со цел да се утврди дали се користеле безбедносните инструменти и дали 
правилно се отстранувале. Работниците во Групата 3 исто така требаше да ја проценат 
употребливоста на безбедносните инструменти по шест месеци и на крајот од студијата. По 
12 месеци од сите учесници се побара повторно да го пополнат оригиналниот прашалник 
(понатаму наведен како Q2) со цел да се споредат претходните податоци со податоците за 
време на студијата.

Врз основа на податоците од двата прашалника, проценката на употребливоста и 
следењето за време на студијата, Истражувачкиот центар за трудова и социјална медицина 
на Фрајбург (FFASFreiburg) ја изврши завршната проценка. Податоците од студијата исто 
така се споредија со долгорочните податоци за несреќи содржани во базата на податоци 
на универзитетот.    

Резултати и проценка на проектот
Резултати од прашалниците ‘еден убод инфицира’

Сѐ на сѐ, 194 работници ги пополнија двата прашалника. Тие беа избрани за завршната 
проценка бидејќи само нивните дадени податоци се сметаа за споредливи.

�� На крајот на студијата во сите три групи имаше опаѓање на повредите од убод од 
игла од 12% на 8%. Во Групата 1 статистичкиот просек се намали од 11% на 8%, во 
Групата 2 од 16% на 11%, а во Групата 3 од 7% на 4%.

�� Најопасните задачи утврдени во прашалникот 1 (Q1) беа остранување на инструмент, 
повлекување на инјекција, повторно затворање со капаче и шиење. Во прашалникот 
2 (Q2) најопасната спомената задача беше повлекувањето на инjекцијата.

�� Најопасните инструменти беа канили, шприцеви и катетeри. Помалку несреќи се 
случувале при користење на хируршки инструменти (пр. сечила).

�� Повеќето несреќи се случувале во собите на пациентите.
�� Во Q1, процентот на регистрирани несреќи изнесуваше 50%, додека во Q2 тој 

процент изнесуваше 62%. Повеќето работници се консултираа со докторот по 
трудова медицина или со болничкото ургентно одделение.

�� Во Q1, 55% од работниците носеле безбедносни ракавици кога се случила несреќата, 
додека во Q2 52%. Во однос на ракавици, 86% се изјаснија дека носеле безбедносни 
ракавици при работа со заразен материјал.

�� Во Q2, 91% од работниците се изјаснија дека се вакцинирани, 7% не беа сигурни за 
својата состојба, а 2% се изјаснија дека не се вакцинирани. 

Табела 9: Појава (повреди од убод од игла) во трите групи од студијата пред и по интервенцијата
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The workers in Groups 2 and 3 were given special advice regarding NSIs. Group 3 was 
also trained in working with the new safety instruments and in the safe disposal of 
needles and syringes.

Over the next 12 months the safety containers of Group 3 were checked periodically to 
determine whether the safety instruments were being used and disposed of correctly. 
The workers in Group 3 also had to evaluate the usability of the safety instruments 
after six months and at the end of the study. After 12 months all participants were 
asked to fill in the original questionnaire again (in the following quoted as Q2) in order 
to compare data from before and during the study.

On the basis of the data from both questionnaires, the usability evaluation and the 
monitoring during the study, FFAS Freiburg (Freiburg Research Centre for Occupational 
and Social Medicine) carried out the final evaluation. The study data were also 
compared with long-term accident data contained on the university’s database.

R e s u l t s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t

Results of the questionnaires ‘a single prick infects’

In all, 194 workers filled in both questionnaires. They were chosen for the final evalua-
tion as only their given data were considered to be comparable.

In all three groups there was a drop in NSIs from 12  % to 8  % at the end of the OO

study. In Group 1 the statistical average dropped from 11  % to 8  %, in Group 2 from 
16  % to 11  % and in Group 3 from 7  % to 4  %.

The most dangerous tasks identified in questionnaire 1 (Q1) were disposal of instru-OO

ments, drawing up the injection, recapping, and sewing. In questionnaire 2 (Q2) the 
most dangerous task mentioned was drawing up the injection.

The most dangerous instruments were cannulas, syringes and catheters. Fewer OO

accidents happened when using surgical instruments (e.g. blades).

Most accidents happened in patients’ rooms.OO

In Q1 50  % of accidents were declared to have been registered, in Q2 62  %. Most OO

workers consulted the occupational physician, or the hospital emergency unit.

In Q1 55  % of the workers were wearing safety gloves when the accident occurred, OO

in Q2 52  %. Concerning gloves, 86  % said they wore safety gloves when handling 
infectious material.

In Q2 91  % of the workers said they had been vaccinated, 7  % were not sure about OO

their status, and 2  % said they had not been vaccinated.

Table 9: prevalence (needlestick injuries) in the three groups of the study pre- and post-intervention
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Податоци од студијата во споредба со долгорочни податоци од универзитетската база 
на податоци

Од 1990 година требало да се регистрираат сите повреди од убод од игла во универзитетската 
болница. Од 1997 година, регистрацијата е стандардизирана и поставена во централната 
база на податоци. Податоците може да се пребаруваат по болничко одделение и според 
различни задачи.

Помеѓу 1997 и 2002 година се регистрирани вкупно 291 повреди од убод од игла, што 
е еднакво на годишен просек од 48.5, за одделенијата кои учествуваа во студијата. За 
овој период годишниот минимум на регистрирани повреди од убод од игла е 42, додека 
максимумот е 51. Долгорочниот просечен ризик/појава на повреди од убод од игла (само 
регистрирани случаи) по работник е 10.77%17.

Доколку годишната долгорочна појава на повреди од убод од игла специфична за групата 
за годините 2000-0218 се спореди со податоците од студијата, може да се извлечат следните 
наоди:

�� Во Групата 1, годишната долгорочна појава на повреди од убод од игла беше помеѓу 
12% и 7.2%. За време на студијата, стапката на несреќи кај работниците беше околу 
6.9%.

�� Во Групата 2, годишната долгорочна појава на повреди од убод од игла беше помеѓу 
13.7% и 10.8%. За време на студијата, стапката на несреќи кај работниците беше 
околу 10.9%.

�� Во Групата 3, годишната долгорочна појава на повреди од убод од игла беше помеѓу 
13.1% и 10.9%. За време на студијата се намали на 3.6%, што е еднакво на пет 
регистрирани случаи во период од 12 месеци.

�� Треба да се забележи дека сите пет несреќи на работниците во Групата 3 се случија 
при користење на вообичаени инструменти.

Следење на студијата/проверка на садовите за отстранување

Пред студијата и за време на фазата на советување и обука, се проверија 273 инструменти 
отстранети (исфрлени) од Групата 3 и се утврди дека 22% биле повторно затворани со 
капаче.

За време на студијата се испитани 4.586 инструменти отстранети од Групата 3, од кои 
89% беа безбедносни инструменти со правилно активирани безбедносни механизми, 
додека во 5% од случаите, безбедносниот механизам не беше активиран. Од отстранетите 
инструменти, 6% имаа вообичаен дизајн. Само минимален број игли повторно беа 
затворани со капаче.

Аспекти на употребливост

Две дополнителни анкети помеѓу работниците во Групата 3 дадоа наоди за употребливост 
на безбедносните инструменти. Првата анкета се спроведе шест месеци по започнувањето 
на интервентната студија, а  втората по 12 месеци. Единаесет специфични прашања се 
однесуваа на употребливоста на безбедносната игла, прашања кои се однесуваат на 
отстранувањето и обуката за новиот уред и два дополнителни уреди се однесуваа на 
општиот впечаток од безбедносните инструменти кај корисниците.

Генерално, прифаќањето на новите игли се зголеми со времето на употреба и искуството на 
корисниците кои ракуваат со нив. По 12 месеци, реакцијата на сите специфични прашања, 
како и општите впечатоци на работниците беа попозитивни отколку во првата анкета. Ова 
беа деталните наоди:

17 17Во овие податоци не се вклучени повеќе несреќи – повеќе од еден работник кој е вклучен 
во една несреќа, така што реалниот број треба да се процени како малку поголем. Може да се 
забележи дека општите стапки на појава се пониски отколку во цитираните извештаи (Хејзелхорн, 
1995; Беие – Beie, 2000); проектниот тим сметал дека едно можно објаснување би можело да биде 
дека персоналот за нега во универзитетската болница генерално бил добро обучен. 

18 Годините 2000-02 се избрани поради споредливоста на работниците кои исто така учествуваа во 
студијата. Податоците од овие години се дефинирани како пред-интервенциски наоди.
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�� работниците кои се обучувани повеќе пати за новите уреди беа попозитивни отколку 
работниците кои се обучувани само еднаш;

�� поверојатно беше дека необучените работници ќе ги отфрлат безбедносните 
инструменти отколку нивните обучени колеги;

�� работниците полесно ја прифаќаа новата опрема доколку беа свесни за личните 
предности од намалувањето на нивниот ризик за инфекција;

�� колку беше полесно да се активира безбедносниот механизам (потребно е помалку 
обука, активирање со една рака наместо активирање со две раце, колку е можно 
побрзо да се користи), толку беше поголемо прифаќањето на новиот инструмент и 
општиот впечаток од страна на корисникот.

Табела 10: Употребливост на новата безбедносна опрема

Проценка на резултатите

Анкетите за употребливост и собраните примероци од исфрлувањето покажуваат дека 
генерално работниците често користеле безбедносни инструменти (94%) и дека новата 
опрема сѐ повеќе е прифатена и предизвикува задоволство кај работниците со подобра 
обука и повеќе искуство на самото работно место.

Новата безбедносна опрема е помалку прифатена од работниците кои не се обучени 
за нејзина употреба. За да се зголеми прифатеноста, периодично треба да се понуди 
повторна обука. Понатаму треба да е лесно да се активира безбедносниот механизам и да 
може да се користи колку е можно побрзо.

Споредбата на податоците од прашалниците покажува опаѓање на бројот на повреди 
предизвикани од убод од игла пред и за време на студијата кај сите три групи. Ова веројатно 
може да се препише на краткорочните ефекти на сензибилизацијата (изострувањето на 
чувствата) кај сите работници.

Споредбата на податоците од интервентната студија со долгорочните податоци 
открива дека појавата на повреди од убод од игла кај Групите 1 и 2 беше споредлива со 
долгорочната појава или само малку подобра од долгорочната појава. Резултатите од 
Групата 2, на која ѝ беа дадени само дополнителни совети, конкретно покажуваат дека 
само сензибилизацијата не е доволна за ефективно да се намали ризикот од повреди од 
убод од игла.

Без обука
По првата обука
По неколку (2+) обуки

Просечен договор (0-100%)
95% интервал на доверба
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Спротивно на Групите 1 и 2, наодите од Групата 3 покажуваат статистички значајно 
намалување на повреди од убод од игла под долгорочните стапки на несреќи. Мора да се 
забележи дека сите регистрирани несреќи за работниците од Групата 3 се случиле кога 
тие работеле со конвенционални инструменти.

Со други зборови, за време на студијата не беше регистрирана ниту една несреќа со 
безбедносен инструмент. Ова ја истакнува ефикасноста на безбедносните игли и добрата 
практика за отстранување за спречување на повреди од убод од игла.

Соочени проблеми
Проектниот тим не се соочи со какви било поголеми проблеми. Соработката со партнерот 
беше одлична. Во однос на студискиот дизајн, беше особено корисно што тимот можеше 
да се потпре на долгорочните податоци од Универзитетската болница во Хајделберг.

Во поопшта смисла, може да се забележи дека болниците и другите установи за здравствена 
заштита не инвестираат во безбедносни инструменти: раководството е претпазливо во 
однос на високите трошоци, иако е докажана нивната ефективност во спречувањето 
несреќи. Сепак, идејата дека безбедносните инструменти немаат финансиска смисла 
едноставно не е вистинита: истражувачите во Универзитетот на Вупертал процениле дека 
безбедносната опрема предизвикува дополнителни трошоци од 63 евра по работник 
годишно додека секоја несреќа со убод од игла чини околу 480 евра (Витман и Зилка-
Менхор – Wittmann & Zylka-Menhorn, 2007).

Фактори за успех
Најефективен начин да се намали појавата на повреди од убод од игла помеѓу 
здравствените работници е истовремено користење на неколку превентивни методи. 
Техничкото подобрување би можело да оди рака под рака со зголемувањето на знањето и 
вештините на работниците. Ова значи:

�� сензибилизација (изострување на чувствата) на работниците за специфичниот ризик 
за работа со остра и заразна опрема;

�� воведување на безбедносна опрема која лесно може да се користи со безбедносни 
механизми кои лесно може да се активират;

�� обезбедување безбедносни садови за отстранување кои ќе помогнат да се елиминира 
опасноста од исфрлените игли;

�� нудење стручна обука за новата опрема и периодично освежување на знаењето на 
работниците.

Безбедносните мерки треба да се следат со регистрирање несреќи во централна база на 
податоци. Ова исто така ќе значи дека работниците знаат што треба да сторат и кого да 
контактираат во случај на несреќа. На овој начин може да се обезбеди одржливост на 
мерките за спречување несреќи, а во случај на зголемување на бројот на несреќи, може да 
се преземат нови мерки.

Преносливост
Како резултат на проектот Државната канцеларија за здравје на Баден-Вуртемберг 
официјално препорачува работниците да користат и да се обучуваат за безбедносната 
опрема користена во студијата и одобрена за медицинска употреба во Германија.

Самата студија беше проследена со голем интерес во секторот за здравствена заштита 
и поттикна и други болници да извршат проценка на регистрирањето на безбедноста 
и несреќите во однос на повреди од убод од игла во нивните установи. Државната 
канцеларија за здравје на Баден-Вуртемберг спроведе пропратен проект во 2008 година 
во соработка со Универзитетската болница на Хајделберг за да ги потврди податоците. 
Резултатите ќе се објават наскоро.



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

72

Во германскиот Технички правилник за биолошки супстанци во секторот за здравствена 
заштита 250 (TRB 250), последен пат изменет во 2008 година, е наведено дека употребата 
на безбедносни садови за отстранување за остри инструменти и игли е задолжителна. 
Понатаму, употребата на безбедносни инструменти стана задолжителна за работниците 
(освен за самовработените) во итните медицински служби, затворски болници, во установи 
каде што се лекуваат многу заразни пациенти и за задачи кои претставуват ризик за 
контакт со телесни течности во доволна количина за да предизвикаат инфекции (за повеќе 
информации погледнете во LADR, 2008; BAuA, 2008; Витман и Зилка-Менхорн - Wittmann 
& Zylka-Menhorn, 2007).
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4.4. Нагмечени прсти – измена на заштитна  
плоча со цел да се елиминира ризикот  
од нагмечени прсти 

Луксембург

Клучни точки
�� Спречување несреќи при рачна работа со машина со инсталирање на заштитна плоча
�� Систем за испитување инциденти поврзани со животната средина, безбедноста и 

здравјето (EHS) од Avery Луксембург

Организација
Avery Dennison

Вовед
Во Avery Dennison се премести заштитната плоча од една од машините кои се користат за 
сечење ролни хартија. Преместувањето на заштитната плоча создаде опасна ситуација за 
сите работници кои ја користат оваа машина. Како што се наложува согласно процедурите 
на Avery, еден од операторите ја пријави опасната ситуација со помош на системот за 
мрежно (онлајн) известување.

Позадина
Avery Dennison има воспоставено процедура за управување со незгоди при работа, прва 
помош, инциденти и опасни ситуации. Согласно оваа процедура, работниците се обврзани 
да ги пријавуваат сите несреќи, инциденти, прва помош, избегнати несреќи и опасни 
ситуации кои произлегуваат во фабриката на одговорното лице во одделението за кое 
станува збор (тимски лидер, главен оператор или постар оператор). Сите пријавени случаи 
треба да се документираат во системот за EHS (животна средина, безбедност и здравје), а 
за тоа е задолжено одговорното лице на тимот од одделението за кое станува збор. Според 
овој систем, работникот кој прв ја забележал ситуацијата треба да ги утврди фактите и да 
ја објасни ситуацијата на одговорното лице.

Во рамките на оваа политика, работник во Avery ја следеше процедурата со пријавување 
на опасната ситуација предизвикана од преместувањето на заштитната плоча од машината 
за сечење 13. Поради ова преместување, заштитната плоча на машината за сечење беше 
премногу куса што создаваше процеп во кој прстите на вработените би можело да бидат 
нагмечени при работата со машината.

Цели
Со прилагодување на заштитната плоча, одделението за EHS (животна средина, безбедност 
и здравје) и вработените сакаа да придонесат за побезбедна работна средина. Работникот 
кој ја открил опасната ситуација ја извршил својата должност во рамките на системот за 
испитување опасни ситуации на Avery Dennison.
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Делокруг на проектот – што беше направено

Општ пристап и стратегија

Во 2000 година, Avery Луксембург воспостави систем за регистрирање за управување 
со несреќи при работа, прва помош, инциденти и опасни ситуации. Идејата е дека кога 
ќе се случи несреќа или инцидент или кога ќе се забележи опасна ситуација, тимските 
лидери треба да извршат првична истрага (première enquête). Намената на оваа истрага е 
да се процени сериозноста и степенот на ризик и да се пронајдат непосредни и соодветни 
превентивни или корективни мерки. Тимски лидер од одделението за кое станува збор треба 
да ги контактира другите тимски лидери (обложување/премачкување, завршна обработка, 
одржување, проточна ќелија) со цел да ја изврши првичната истрага. Присуството на 
останатите тимски лидери е задолжително. Покрај преземањето непосредно дејство, тие 
може да предложат краткорочни и среднорочни дејства во декларацијата за EHS (животна 
средина, безбедност и здравје). Тимот кој ја спроведува истрагата треба да одлучи дали 
операторите може да продолжат да работат или дали треба да се отстранат од позицијата.

По првичната истрага, тимскиот лидер од одделението за кое станува збор треба да го 
регистрира предметот со користење на EHS базата на податоци во апликацијата за 
забелешки Lotus Notes. Тие треба да пополнат образец со декларација во кој се бараат 
следните информации:

�� Основни информации како на пример каде и кога се случила несреќата или 
инцидентот: во која зона или кое одделение? Кој ден и време? Кој учествувал? Кој 
бил сведок на ситуацијата?

�� Информации собрани при првичното испитување: кои биле учесниците во оваа 
истрага? Фактите и доколку е можно слики. Кои видови ризици се присутни и кои се 
веројатните причини? Кои дејства се преземени веднаш и кои понатамошни дејства 
ги предлагате? Доколку тимот за EHS (животна средина, безбедност и здравје) не е 
задоволен со првичната истрага, тие би можеле да спроведат втора истрага, за која 
истите информации ќе се внесат во образецот.

�� Дејства кои произлегуваат од истрагата за EHS (животна средина, безбедност 
и здравје): кој е одговорен и за кое дејство? Кој е рокот и кој бил датумот на кој 
предметот бил решен?

Откако ќе го пополнат образецот, истиот се испраќа до персоналот и одговорните лица 
(раководител, координатор, тимски лидери) од одделението за кое станува збор.

Комуникацијата е многу важна во текот на целата постапка. Тимскиот лидер треба да 
испрати известување за опасната ситуација до одборот кој е одреден за работната 
станица за која станува збор. Одделението за животна средина, безбедност и здравје 
треба да го проследи ова известување до одделенијата за кои верува дека се вклучени. 
Тимските лидери од секое одделение треба да ги пренесат опасните ситуации за време на 
‘безбедносната средба’ на почетокот на секоја смена.

На крајот, лицето кое е одговорно за безбедноста ја анализира EHS декларацијата не 
подоцна од 24 часа по регистрацијата на декларацијата во EHS системот. Тој може да 
одлучи за една од следните постапки:

�� да ја архивира декларацијата доколку преземените мерки го решиле проблемот; или
�� да ја стави декларацијата во мирување доколку предложените дејства се 

задоволителни, но сѐ уште не се реализирани.

Овој инструмент е многу динамичен, што значи дека секоја регистрација минува низ 
различни фази, имено ‘нова’, ‘во тек’ и ‘пополнета’. Нова регистрација значи дека некој 
пријавил нов случај. Регистрација во тек значи дека треба да се преземат дополнителни 
дејства, сѐ уште не се преземени предложени дејства, тимот за животна средина, 
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General approach and strategy

In 2000 Avery Luxembourg set up a registration system for the management of 
occupational accidents, first aid, incidents and dangerous situations. The idea is that 
when an accident or incident occurs or when a dangerous situation is noticed, the 
team leaders have to carry out an initial investigation (première enquête). The purpose 
of this investigation is to assess the gravity and extent of the risk and to come up with 
immediate and adequate preventive or corrective measures. The team leader from 
the department concerned has to contact the other team leaders (coating, finishing, 
maintenance, flow-cell) in order to carry out the initial investigation. The presence of 
the other team leaders is obligatory. Apart from taking immediate action, they can 
propose short- and medium-term actions in the EHS declaration. The team carrying 
out the inquiry has to decide whether operators can continue working or whether 
they have to be removed from the post.

After the initial investigation, the team leader from the department concerned has 
to register the matter using the EHS database in Lotus Notes. They have to fill in a 
declaration form which requires the following information:

1. Background information such as where and when the accident or incident
happened: in which zone of which department? What day and time? Who was
involved? Who witnessed the situation?

2. Information gathered at initial inquiry: who were the participants in this
investigation? The facts and if possible pictures. Which types of risks are present
and what are the probable causes? Which actions were taken immediately and
which further actions do you propose? If the EHS team is not satisfied with the
initial investigation they might perform a second investigation, for which the same
information will be put in the template.

3. Actions resulting from the EHS investigation: who is responsible for which action?
What is the deadline and what was the actual date on which the matter was
resolved?

Once the form is filled in, it is sent to the staff and the responsible persons (manager, 
coordinator, team leaders) of the department concerned.

Communication is very important throughout the whole procedure. The team 
leader has to post a notice about the dangerous situation on the board reserved 
for the workstation concerned. The EHS department has to e-mail this notice to the 
departments which they believe to be involved. The team leaders of each department 
have to communicate the dangerous situations during the ‘safety huddle’ at the 
beginning of each shift.

Finally, the person responsible for safety analyses the EHS declaration no later than 
24 hours after the declaration was registered in the EHS system. He can decide 
either:

to archive the declaration if the measures taken have resolved the problem; orOO

to put the declaration on hold if the proposed actions are satisfactory but aren’t OO

yet realised.

This instrument is very dynamic, meaning that each registration goes through 
different stages, namely ‘new’, ‘running’ and ‘filed’. A new registration means that 
someone reported a recent case. A running registration means that additional actions 
have to be taken, proposed actions aren’t taken yet, the EHS team hasn’t approved 
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безбедност и здравје не ја одобрил првата истрага, итн. Пополнета регистрација значи 
дека тимот за животна средина, безбедност и здравје е задоволен со првата или втората 
истрага и дека се преземени предложените дејства. Сепак, можно е да се врати статусот 
на ‘пополнета’, на пример, доколку преземените мерки не го решаваат проблемот.

Проектот ‘машината за сечење 13’

Работникот во одделението за завршна обработка во зоната на машината за сечење 13 ја 
пријави опасната ситуација на неговиот тимски лидер. Заштитната плоча од машината за 
сечење 13 беше преместена. Поради ова преместување, заштитната плоча од машината 
за сечење беше премногу куса кога посредничкиот вагон од машината се преврти кон 
количката која ги пренесува пресечените ролни до корпите. Поради ова, се направи процеп 
во кој прстите на вработените би можело да се нагмечат додека работат со машината.

Слика 22: Машината за сечење 13 пред измената – 
ризик за нагмечување на прстите

Првичното испитување се изврши во соработка со тимските лидери од другите одделенија, 
а во согласност со политиката на компанијата. Тие одлучија да преземат непосредно дејство 
со поставување на постер на посредничкиот вагон со цел да ги известат работниците за 
ситуацијата. Тимските лидери исто така предложија да се побара од тимот за одржување 
да ја измени плочата.

По завршувањето на првото испитување, тимскиот лидер од Одделот за завршна обработка 
ги регистрираше фактите во системот за животна средина, безбедност и здравје (EHS). На 
Сликата 23 е прикажана слика од екран од мрежната (онлајн) декларација.

Слика 23: Слика од екран од системот за мрежно (онлајн) известување
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На формуларот за декларација има табела во која тимскиот лидер може да ги пополни 
идните активности. Во овој случај активноста е ‘промена на заштитната плоча’. Одговорното 
лице за ова дејство е координаторот на одделението за одржување. Дејството е започнато 
на 13 март 2007 година (опасната ситуација е пријавена на 8 март). Како што може да се 
види во горниот десен агол, декларацијата има статус ‘пополнета’.

Резултати и проценка на проектот
Намерата беше да се елиминира ризикот од нагмечување на прстите под заштитната плоча, 
што беше постигнато со измена на плочата.

Во овој случај потребна беше само мала измена, која би можело да изгледа неважна и 
небитна за вработените, но во Avery вработените учествуваат и имаат одговорност во 
откривањето и проследувањето на опасни ситуации. Поради тоа, вработените сериозно 
ќе пристапат кон секоја опасна ситуација и ќе се обидат да најдат решение колку е можно 
поскоро.

За оваа постапка не е потребна комплицирана и опширна проценка за да се открие дали ја 
подобрила работната ситуација. Процепот помеѓу плочата се отстрани со прилагодување 
на плочата. Ризикот од нагмечување на прстите е елиминиран.

Соочени проблеми
Во текот на активноста немаше проблеми. Фактот дека системот за истраги ги поттикнува 
вработените самите да пријавуваат опасни ситуации придонесува за свесноста за 
безбедноста во организацијата. Вработените кои пријавуваат несреќа, инцидент или 
опасна ситуација самите се помотивирани да ги поддржат активностите бидејќи тие 
учествуваат. Проблем кој се случува повремено е недоволното пополнување на обрасците, 
но ова денес се случува поретко отколку кога системот бил новововеден.

Слика 24: Машина за сечење 13 по измената – ризикот за нагмечување на прстите е елиминиран

Фактори за успех
Еден оператор ја забележа опасната ситуација. Тој презеде одговорност и веднаш ја 
пријави ситуацијата на неговиот тимски лидер. Свесноста за безбедноста на овој оператор 
доведе до отстранување на ризикот за несреќа на работното место.

Благодарение на добро дефинираната политика на компанијата која се однесува на 
управување со опасни ситуации и структуираната процедура за декларацијата за опасни 
ситуации, ситуацијата брзо се разгледа, пријави, се реши и се поднесе. Процедурата 
вклучува работници кои имаа позитивно влијание врз нивната свесност за безбедноста.

Сите внатрешни засегнати страни се вклучени во системот: оператори, тимски лидери, 
координатори, раководители, што впрочем ја олеснува комуникацијата.
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Преносливост на проектот

Системот за истраги користен во Avery за пријавување и проследување на несреќи, 
прва помош, инциденти и опасни ситуации би можел да биде многу корисен и за други 
огранизации исто така.

Овој вид на систем за истраги им овозможува на сите вработени да бидат вклучени 
во создавањето на побезбедна работна средина. Системот претставува динамичен 
инструмент кој лесно може да се внесе во постоечките системи за здравствена политика 
во други организации.

Овој систем дури и може да се прошири за ергономски прашања, хигиенски прашања, 
проблеми со објектот и сите видови проблеми од поинаква природа. Оттаму тој не е 
ограничен на индустрии, туку исто така може да се користи и во организации за услуги.

Самиот случај, проблемот и решението се тесно поврзани со организацијата.

Информации за контакт
Avery Dennison
Clori Claudio (Клори Клаудио)
EHS Manager
ZI PED BP. 38
4801 Rodange
LUXEMBOURG 
Телефон +352 504650485
Факс +352 504650277
Електронска пошта: claudio.clori@eu.averydennison.com
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ – 
ПРАШИНА,  ХЕМИСКИ И 

БИОЛОШКИ РИЗИЦИ
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5.1. Стоматолошка лабораторија – собирање на 
загадувачите кај изворот

Франција

Клучни точки
�� Елиминирање на здравствените ризици за стоматолошките лабораториски техничари 

кај изворот
�� Добар пример за тоа како една компанија може да ги почитува барањата за 

безбедност и здравје при работа и покрај ограничувањата како нејзината локација 
во стара зграда во градското јадро.

Организација
Лабораторијата на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) во Лион – 
Регионален фонд за здравствено осигурување (CRAM) Рона-Алпи. 

Вовед
Одредени видови прашина, особено силикатната прашина, може да предизвикаат 
сериозни заболувања кај стоматолошките лабораториски техничари. Со опремување 
на сите нивни работни станици со соодветни системи за собирање, стоматолошката 
лабораторија за протези на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) од Лион 
сега ја обезбедува најдобрата можна заштита за секој член од нивниот тим.

Позадина
Стоматолошките лабораториски техничари се изложени на голем број загадувачи кои би 
можеле да предизвикаат професионални болести на среден или долг рок, како што се 
бронхитис, астма, силикоза и други респираторни болести. 

Силикозата е сериозна белодробна болест која се предизвикува со вдишување на 
силикатни прашини. Силикозата и белодробната фиброза, болести кои влијаат на рударите 
кои работат со злато, може да влијаат на стоматолошките лабораториски техничари. 
Изложеноста се случува главно за време на подготовка на калапите (огноотпорни облоги), 
за време на полирање на деловите и при вршење завршни операции (стружење).

Прашината од нескапоцени легури (кобалт, хром, никел, итн.) и пареата од метил метакрилат 
(метакрилни смоли) може да се додаде на силициум диоксидот. Сепак, лабораторијата на 
Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) извесно време не користеше легури 
од никел-хром кои содржат берилиум. Овој метал, кој дури и денес се користи во некои 
лаборатории поради неговата голема отпорност на деформирање, е особено токсичен. 
Веројатно ќе предизвика алергиски симптоми, но исто така и респираторни болести. 
Секоја фаза во производството на стоматолошка протеза може да  повлекува вдишување 
на одреден број штетни супстанци.

Во моментот, најефективно средство за справување со ризикот од вдишување на штетни 
супстанци е собирањето на загадувачите кај изворот.

За оваа цел, лабораторијата на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) 
во Лион има инсталирано систем за вентилација. Сите загадувачки работни станици се 
опремени со системи за собирање поврзани со една од двете централно контролирани 
издувни уреди преку мрежи за собирање.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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 d E n t a l  l a b o r a t o r y  —    5.1. c a p t u r i n g  p o l l u t a n t S  a t  S o u r c E

f r a n c E

K e y  p o i n t s

Eliminating health risks for dental laboratory technicians by capturing pollutants at OO

source.

A good example of how a company was able to comply with occupational health OO

and safety requirements, despite constraints like its location in an old building in 
the heart of the city centre.

O r g a n i s a t i o n

Primary health insurance fund (CPAM) laboratory in Lyon — Regional health insurance 
fund (CRAM) Rhône-Alpes.

I n t r o d u c t i o n

Certain dusts, silica in particular, can cause serious diseases in dental laboratory 
technicians. By equipping all its workstations with appropriate capture systems, the 
dental prosthesis laboratory of the Lyons Primary Health Insurance Fund (CPAM) now 
provides each member of its team with the best possible protection.

B a c k g r o u n d

Dental laboratory technicians are exposed to numerous pollutants that could cause 
occupational diseases in the medium or long term, such as bronchitis, asthma, silicosis 
and other respiratory complaints.

Silicosis is a serious lung complaint caused by the inhalation of silica dusts. Silicosis and 
pulmonary fibrosis, diseases affecting the miners of old, can affect dental laboratory 
technicians. Exposure occurs chiefly during the preparation of moulds (refractory 
coatings), during the sanding of parts and when performing finishing operations 
(scraping).

Dusts of non-precious alloys (cobalt, chromium, nickel, etc.) and methyl methacrylate 
vapours (methacrylic resins) can be added to the silica. However, the CPAM laboratory 
has not used nickel-chromium alloys containing beryllium for some time. This 
metal, used even today in some laboratories for its high resistance to deformation, is 
extremely toxic. It is likely to cause allergic symptoms but also respiratory complaints. 
Each stage in the production of a dental prosthesis can entail the inhalation of a 
number of harmful substances.

At present, the most effective means of combating the risk of inhalation of noxious 
substances is to capture pollutants at source.

For this purpose the CPAM laboratory in Lyons has installed an exemplary ventilation 
system. All polluting workstations have been equipped with collecting systems 
connected to one of the two centrally controlled exhaust units via collection 
networks.
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Цели
Целта на лабораторијата на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) во 
Лион беше да се елиминираат здравствените ризици за стоматолошките лабораториски 
техничари со собирање на загадувачите кај изворот.

Делокруг на проектот – што беше направено
Стоматолошката лабораторија за протези на Фондот за примарно здравствено осигурување 
(CPAM) во Лион имаше 34 лабораториски техничари, додека стоматолошкиот тим броеше 
29 стоматолози. 

Во 2001 година, лабораторијата започна програма за опремување на работните станици 
кои предизвикуваат загадување со ефективен систем за собирање кај изворот.

Главната потешкотија со која се соочија беше одлуката за видот на систем за вентилација 
кој треба да се инсталира. Изборот беше помеѓу централен издувен систем за вентилација 
инсталиран со празнење надвор од лабораторијата или издувни уреди со филтер кај 
секоја работна станица, но со празнење во лабораторијата.

Хемиската лабораторија на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) Рона-
Алпи ја посоветува стоматолошката лабораторија да ги опреми сите работни станици кои 
предизвикуваат загадување со систем за собирање поврзан со една од двете централно 
контролирани издувни уреди преку мрежи за собирање. Хемиската лабораторија не само 
што учествуваше во фазата на дизајн на проектот, туку исто така за време на проверката на 
системите, врз основа на мерења на стапките на собирање, однапред ги дефинираше како 
целни резултати. Според тоа, секој склоп и завршна станица со работна маса се опреми со 
систем за собирање вграден во анкерот. 

Станиците за стружење за ‘нацрт’ протезите (протези со метална основа), каде што 
присуството на кобалт го зголемува токсичниот ризик, се поставија во вентилирани 
куќишта (кутии за стружење).

Подготовката на облогите, која вклучува ракување со производи кои во голема мера 
предизвикувааат силикоза за кратки периоди, се врши под издувна вентилација, со 
користење на вртечки колектор за керамичка работа и со работење под дигестор 
(аспиратор со решетка која се крева) при работа со стоматолошки протези.

Слика 25: Подготовката на облогите и вадењето на 
цилиндрите од калап сега се одвива под аспиратор за да се 

намали емисијата на прашина

На ист начин, постапката на пополнување бронзени калапи со смола и нејзиното набивање, 
што предизвикува емисија на штетна и запалива пареа од метил метакрилат, сега се врши 
под вентилиран аспиратор.

Некои видови на опрема, како што се машините за полирање и стружење, се изменија за да 
овозможи поврзување со мрежата на издувната вентилација. Опремата која се користеше 
претходно имаше систем за филтрација вграден во машините за полирање и стружење 
кој ја филтрираше прашината и ја чуваше во ќеса и потоа го испушташе филтрираниот 
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воздух директно во лабораторијата. Овој систем подлежеше на голем број протекувања и 
постоеше ризик дека воздухот испуштан во лабораторијата сѐ уште би можел да содржи 
малку прашина.

Новиот систем за филтрација се состои од два уреди кои ја отстрануваат прашината по 
влажна патека и потоа го испуштаат загадениот воздух надвор од зградата. Системот 
за вентилација исто така вклучува два уреди кои овозможуват довод на свеж воздух во 
зградата. Овој воздух се затоплува во зима со електричен уред за загревање кој се наоѓа 
во спуштениот таван во складишниот простор и се разладува на лето со разладувачки уред 
поставен на терасата.

Свежиот воздух се распределува во секоја просторија со кружни отвори во цевки 
позиционирани во спуштениот таван. Секој уред за вентилација се контролира со 
програмибилен логички контролер кој постојано ги утврдува потребите за пренос на 
издувната вентилација (оперативно стартување на една до пет турбини) и соодветно ги 
прилагодува доводите на свеж воздух. Ова овозможува оптимално работење на издувната 
вентилација без прекумерна потрошувачка на енергија.

Резултати и проценка на проектот
Кога Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) во Лион го воспостави овој 
систем, се сметаше за многу иновативен со оглед на фактот што ги поврзува сите работни 
станици со две централно контролирани собирачки мрежи кои водат до два издувни 
вентилациски уреди во просторија со систем за воздухот, при што по прочистувањето 
воздухот се испушта надвор од зградата. Затоа овој систем помага да се елиминираат 
загадувачите кај изворот.

Целиот систем ги исполнува барањата на Трудовиот инспекторат, одделението за трудова 
медицина, организациите за безбедност и здравје при работа, раководството и персоналот. 
Системот се инсталираше како дел од поголемо реновирање на лабораторијата и за истиот 
беше потребна вкупна инвестиција од околу 300.000 евра.

Со новиот систем за вентилација се променија одредени навики, но сега секој во фирмата 
е свесен за здравствените придобивки. Стоматолошката лабораторија за протези во Лион 
исто така покажа дека е можно да се почитуваат барањата за безбедност и здравје при 
работа и покрај ограничувањата поради нејзината локација во стара зграда во градското 
јадро. Стоматолошката лабораторија за протези денес е пример за сите лаборатории во 
регионот Рона-Алпи.

Соочени проблеми
Стоматолошката лабораторија на Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM) 
во Лион се наоѓа во стара зграда во центарот на Лион, што го усложни вградувањето на нов 
издувен вентилациски систем. На пример, беше предизвик да се најде просторија во оваа 
стара зграда за да се инсталираат издувните вентилациски уреди така што ќе се заштити 
персоналот од бучавата предизвикана од опремата.

Исто така, со цел да може да се испушта воздухот надвор, но не преку предниот дел од 
зградата, се изведоа цевка и оџак кои минуваат низ зградата за да се отстрани третираниот 
воздух преку кровот – не е просечна задача со оглед на фактот дека лабораторијата се 
наоѓа на вториот кат од зграда со седум ката. На крајот, за да се овозможи внес на свеж 
воздух, се изработија доводи на воздух и се инсталираа два уреди за генерирање на воздух: 
еден во спуштениот таван и другиот на терасата.

Воедно, лабораторискиот персонал имаше одредени потешкотии да се прилагоди на 
новите работни методи кои се потребни за новиот издувен вентилациски систем. На 
пример, имаше одредено колебање кај дел од персоналот да работат во мали затворени 
простории.

На други станици за завршна обработка, издувниот вентилациски систем вграден во 
анкерот е опремен со мал капак кој овозможува канализирање на издувната вентилација. 
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Првично, членовите на персоналот претпочитаа да го отстрануваат капакот во одредени 
случаи, со што значително се намалува квалитетот на издувната вентилација. Сепак, овие 
изговори исчезнаа со текот на време и сега персоналот е свесен за вредноста на сите овие 
подобрувања за нивните работни услови.

Фактори за успех
Успехот на оваа иницијатива во голема мера се должи на посветеноста на раководството 
на лабораторијата при Фондот за примарно здравствено осигурување (CPAM). Навистина, 
раководството беше силен двигател во планирањето и спроведувањето на овој систем за 
издувна вентилација на загадувачите кај изворот и дополнително опреми уште една мала 
лабораторија со истиот систем.

Преносливост на проектот
Оваа активност може да се пренесе и во други лаборатории земајќи ги предвид сите 
ограничувања на секоја зграда и работните места.

Информации за контакт
CRAM Rhône-Alpes
Jean-Claude Osternaud (Жан-Клод Остерно)
Technicien conseil
35, rue Maurice Flandin
69436 Lyon Cedex 03
FRANCE 
Телефон: +33 478432243
Електронска пошта: jcosternaud@cramra.fr
Интернет: http://www.cramra.fr

5.2. Вакцинирање – програма за вакцинирање 
за енцефалитис пренесуван од крлежи (TBE) од 
осигурителна компанија за несреќи

Австрија

Клучни точки
�� Програма за вакцинирање за земјоделци и шумарски работници како превентивна 

мерка
�� Елиминирање на енцефалитис пренесуван од крлежи кај овие групи работници по 

пат на превенција

Организација
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt in Österreich (AUVA) (Осигурителната компанија за 
општи несреќи во Австрија)

Вовед
Енцефалитис пренесуван од крлежи е многу сериозна инфекција на мозокот која се 
пренесува преку крлежи. Енцефалитисот пренесуван од крлежи се јавува во топлите 
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пошумени делови на централна и источна Европа и претставува најважното вирусно 
заболување пренесувано од членконоги во Европа (Светска здравствена организација, 
2007). Австрија е една од европските држави со најголем ризик. Вирусот на енцефалитис 
пренесуван од крлежи е застапен во речиси сите австриски провинции. Главните 
ендемски области се руралните региони на Стирија, Каринтиа, Долна и Горна Австрија, 
како и Салцбург, Бургенланд и приградските области на Виена (Ланд Стеијермарк - Land 
Steiermark, 2008; Арге Гесундхајтсворсорге - Arge Gesundheitsvorsorge, 2005a).

Во периодот пред вакцинациите, во Австрија имало најголема појава на енцефалитис 
пренесуван од крлежи во Европа: годишно биле евидентирани повеќе од 700 случаи (Кунц, 
2001). Вакцината станала достапна во 1976 година. Осигурителната компанија за несреќи 
на земјоделците беше особено заинтересирана за оваа вакцина бидејќи земјоделците и 
шумарските работници беа особено ризична група.

 

Слика 26: Енцефалитисот пренесуван од крлежи 
(TBE) е една од многуте болести предизвикани од 
крлежи

Вакцината беше толку успешна што енцефалитисот пренесуван од крлежи буквално 
исчезна кај овие професионални групи. Оттогаш, Осигурителната компанија за општи 
несреќи постојано спроведува вакви кампањи.

Позадина
Енцелафитисот пренесуван од крлежи е воспаление на мозокот предизвикано од 
вирус, кој обично се пренесува од крлежи кои се заразени со вирусот. Енцефалитисот 
пренесуван од крлежи е сериозна инфекција со смртоносни последици кај 1% до 5% од 
случаите (европски вид на енцефалитис пренесуван од крлежи) (Светска здравствена 
организација, 2007). Кај 35% до 58% од сите пациенти настанува долготрајно или трајно 
невропсихијатриско оштетување (Стодулка - Stodulka, 2006).

Нема конкретна медикаментозна терапија за енцефалитис пренесуван од крлежи, но може 
успешно да се спречи со вакцинирање (Унтервегер – Unterweger, 2007), со што стапката на 
заштита изнесува речиси 100% (Осигурителна компанија за општи несреќи, 2009).

Од 1980 година, Австрија има универзална годишна национална кампања за вакцинирање 
(Светска здравствена организација, 2007). Тековната стапка на вакцинирање во Австрија 
е 88%, што е многу висока стапка во споредба со другите европски земји (10%). Од 1980 
година околу 35 милиони лица се имунизирани и бројот на инфекции се има намалено од 700 
случаи на 84 случаи во 2006 година (Арге Гесундхајтсворсорге - Arge Gesundheitsvorsorge, 
2005б).  

Цели
Целта на кампањата за вакцинирање беше да се сведе на минимум и на крајот и целосно 
да се отстрани ризикот од енцефалитис пренесуван од крлежи. 

Делокруг на проектот – што беше направено
Правниот двигател за кампањата е Општиот закон за социјално осигурување (ASVG), 
согласно кој се наложува преземање на превентивни мерки за заштита на работниците. 
Кампањата за вакцинирање ја спроведува Осигурителната компанија за општи несреќи 
(AUVA) во Австрија, која обезбедува финансии за вакцината (серум). Кампањата чини 
помеѓу 150.000 и 200.000 евра што соодветствува на 13.000 и 16.000 ампули со серум. 
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all Austrian provinces. The main endemic areas are rural regions of Styria, Carinthia, 
Lower Austria and Upper Austria, as well as Salzburg, the Burgenland, and the 
suburban area of Vienna (Land Steiermark, 2008; Arge Gesundheitsvorsorge, 2005a).

In the pre-vaccination era Austria had the highest incidence of TBE in Europe: more 
than 700 cases were recorded annually (Kunz, 2001). The vaccine became available 
in 1976. The farmers’ accident insurance company was particularly interested in this 
vaccine, because farmers and forest workers were a high risk group.

The vaccine was so successful that TBE virtually disappeared in these professional 
groups. Since then the AUVA has run such vaccination campaigns continuously.

B a c k g r o u n d

TBE is a brain inflammation caused by a virus, usually transmitted by ticks that are 
infected with the virus. TBE is a severe infection and is fatal in 1  % to 5  % of cases 
(European type of TBE) (WHO, 2007). Between 35  % and 58  % of all patients develop 
long-lasting or permanent neuropsychiatric late damage (Stodulka, 2006).

There is no specific drug therapy for TBE, but it can be successfully prevented by vac-
cination (Unterweger, 2007), which has a protection rate of almost 100  % (AUVA, 2009).

Since 1980 Austria has had a universal annual national vaccination campaign (WHO, 
2007). The current vaccination rate in Austria is 88  %, which is very high compared 
to other European countries (10  %). Since 1980 about 35 million people have been 
immunised and the number of infections has decreased from 700 cases to 84 cases in 
2006 (Arge Gesundheitsvorsorge, 2005b).

A i m s  a n d  o b j e c t i v e s

The aim of the vaccination campaign was to minimise and eventually eliminate the 
risk of tick-borne encephalitis.

S c o p e  o f  t h e  p r o j e c t  —  w h a t  w a s  d o n e

The legal driver for the campaign is the General Social Insurance Act (ASVG), which 
requires preventative measures to be taken to protect workers. The vaccination 
campaign is run by the AUVA, which finances the vaccine (serum). The campaign 
costs between EUR 150 000 and EUR 200 000 which corresponds to 13 000 and 16 000 
ampoules of serum.

Figure 26: TBE is one of  
the many diseases caused by ticks(P
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Компаниите ја информираат AUVA за нивните работници изложени на ризик. AUVA потоа 
овластува аптека која ќе ѝ обезбеди на компанијата соодветна количина на вакцини. AUVA 
исто така ги следи временските интервали за дополнителната (засилена) имунизација 
со цел да се осигура долгорочна заштита. Засегнатите компании се одговорни да им ја 
обезбедат вакцината на своите работници. Работниците треба да се консултираат со 
лекар за да бидат вакцинирани.

 

Слика 27: Шумските работници се изложени на голем ризик за 
инфекција со енцефалитис пренесуван од крлежи ( TBE)

До 1995 година сите работници кои учествуваа беа дел од програмата за вакцинирање, но 
оттогаш вклучени се само работниците од многу ризичните групи во однос на листата за 
одобрени професионални болести.

Резултати и проценка на проектот
Со практиката на вакцинирање во Австрија, која се спроведува повеќе од 30 години се 
намали бројот на случаи на енцефалитис пренесуван од крлежи од повеќе од 700 случаи 
годишно до помалку од 100 денес. Масовната стапка на вакцинирање е околу 88% од 
населението (Стодулка – Stodulka, 2006). Очигледно е дека намалувањето на стапката на 
заболеност е тесно поврзано со зголемувањето на стапката на вакцинирање.

Иако климатските промени го зголемуваат ризикот за енцефалитис пренесуван од крлежи, 
стапката на инфекција се нема зголемено во Австрија. Во споредба со други европски 
земји, стапката на инфекција во Австрија е многу ниска (погледнете во Табелата 11). 
Во 2002, 2004 и 2005 година не беа пријавени никакви инфекции на работно место со 
енцефалитис пренесуван од крлежи. Во 2001, 2003 и 2006 година е утврден само по еден 
случај на инфекција со енцефалитис пренесуван од крлежи годишно.

Табела 11: Зголемен број на случаи со енцефалитис пренесуван од крлежи помеѓу 1993 и 2006 
година (Кунзе – Kunze, 2007)

Зголемување на бројот на случаи на енцефалитис пренесуван од крлежи помеѓу 1993 и 2006 
година

Држава

Просечен 
број на случаи 
помеѓу 1993 и 
2002

2003 2004 2005 2006
Зголемување 
помеѓу 2005 и 
2006 (%)

Зголемување 
помеѓу 1993-
2002 и 2006 (%)

Австрија 89 82 54 100 84 -16 -8

Чешката 
Република

566 606 500 642 10017 58 80

Германија 105 270 274 431 535 24 109

Полска 197 393 262 174 308 77 56

Швајцарија 82 116 31 207 258 24 212
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Соочени проблеми
Компаниите понекогаш немаат ресурси да организираат дистрибуција на вакцина и да ги 
следат интервалите на примарни имунизации и дополнителна (засилувачка) имунизација. 
Сепак, AUVA обезбедува помош за компаниите со цел да се увери дека вакцинирањето се 
врши правилно и се обезбедува долгорочен имунитет.

Во моментот постои недостаток на серумот за енцефалитис пренесуван од комарци во 
Европа, ваквата ситуавција исто така влијае на AUVA.

Фактори за успех
Информирањето на населението преку информативни листови, веб-страници и објави на 
вести се докажа како важен фактор за успехот на иницијативата.

Преносливост на проектот
Долгорочните искуства со програмата за вакцинирање во Австрија и самите добри 
резултати би можеле да послужат како пример за други европски земји.
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Информации за контакт

AUVA
Adalbert-Stifter-Str. 65
1200 Wien
AUSTRIA 
Телефон: +43 1331110
Факс: +43 133111855
Електронска пошта: HAL@auva.at
Интернет: http://www.auva.at/schutzimpfung

5.3. Nocodust – намалување на ризици кои произлегуваат 
од изложеноста на работниците на високи нивоа на 
прашина во рудници за јаглен

Полска

Клучни точки
�� Намалување на изложеноста на работниците на високи нивоа на прашина
�� Елиминирање на ризиците од експлозија на јагленова прашина
�� Зголемување на свесноста за ризиците од изложеноста на прашина

Организација
Centrum Mechanizacji Górnictwa (Центар за рударска механизација) KOMAG

Вовед
Проблемот со изложеноста на работниците на високи нивоа на прашина е присутен во 
многу индустрии, особено рударството. Влијае на сите подземни работници и сите системи 
за транспорт на јаглен и камен над земја. Ризикот кој го предизвикува прашината има два 
елементи. Од една страна, прашината се насобира во белите дробови, што предизвикува 
пневмокониоза. Од друга страна, јагленовата прашина во комбинација со воздухот создава 
ризик за експлозија. Оваа активност има за цел да се справи со двата елементи на ризикот 
– да ги намали болестите на белите дробови предизвикани од прашина и да ги отстрани 
ризиците од експлозија на јагленова прашина.
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Позадина
Проектот го спроведе KOMAG Центарот за рударска механизација. KOMAG учествува во 
истражувачки и развојни активности кои водат до нови, конкурентни технологии и технички 
решенија во механички системи и инженерство на животната средина.

Проектот произлезе од блиската соработка помеѓу корисниците на опрема за контрола 
на прашина во рудниците за јаглен, производителите на уреди за собирање прашина 
од постар тип и проектантите од KOMAG. Стекнатото искуство од овие три групи беше 
споделено и применето во проектот.

Цели
Главните цели на проектот беа следните:

�� да се развијат нови уреди за собирање прашина со цел да се намали изложеноста на 
работниците на високи нивоа на прашина и да се отстранат ризиците од експлозија 
на јагленова прашина;

�� да се зголеми свесноста помеѓу работниците во рудникот за јаглен за ризиците од 
изложеноста на прашина;

�� да се обезбедат информации за персоналот за правилно искористување на нови 
уреди за собирање прашина на завршните делови од патот;

�� да се подобрат новите уреди за собирање прашина со користење на повратни 
информации од персоналот кој работи на завршните делови од патот, надзорници 
во рудници за јаглен и производители на уреди за собирање прашина. 

Делокруг на проектот – што беше направено
Општата цел беше да се зголеми свесноста на работниците за ризиците од изложеноста 
на прашина. Оваа цел беше постигната на два начини: прво со дизајнирање на нови уреди 
за собирање прашина и второ, со спроведување на информативна кампања во рудниците 
за јаглен.

Слика 28: LDCU-630 Labyrinth уред за собирање прашина

Слика 29: DRU-400 Уред за отстранување прашина

Новите уреди за собирање прашина се дизајнирани за максимална сигурност и ефикасност. 
Сите делови управувани од електрични мотори се поставија подалеку од каналот за 
проток. Патеката на загадени гасови беше сложено изведена за да се користат инертни 
сили наместо дополнителна енергија од електричните погони. Се дизајнираа два нови 
уреди: LDCU (Labyrinth уред за собирање прашина) и DRU (уред за собирање прашина). Тие 
имаат докажано ниво на ефикасност од 99%. Двата уреди се тестирани во лабораториите 
на KOMAG и се сертифицирани од KOMAG за работа во експлозивни средини (под земја).
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На почетокот на проектот се спроведе информативна кампања во рудниците за јаглен. 
Проектантите на уредите за собирање прашина ги посетија местата каде што се инсталирани 
овие уреди и разговараа со персоналот на завршните делови од патот. Работниците можеа 
да им ги објаснат сите проблеми со кои тие се соочуваат при користењето на овие уреди. 
Воедно, во центарот на KOMAG се одржуваа сесии за обука и информативни средби. На 
средбите на KOMAG беа поканети претставници од рудниците за јаглен и исто така се 
претставија нови решенија.

Учеството на рударите, надзорниците и производителите на уредите за собирање прашина 
овозможи опсежна размена на мислења и информации и помогна да се решат многу 
практични проблеми.

Финансиите за проектот потекнуваа од два извори: законските средства на KOMAG и 
NOT (Naczelna Organizacja Techniczna – Полска федерација на инженерски здруженија). 
Проектот траеше од 2004 до 2006 година.

Резултати и проценка на проектот
Главниот резултат на проектот беше развој на подобрен уред за собирање прашина за 
рудниците за јаглен. Во моментов се инсталираат нови уреди за да ги заменат старите 
собирачи на прашина и корисниците даваат многу добри повратни информации. 
Ефикасноста на новите уреди во споредба со другите собирачи на прашина е прикажана 
во Табелата 12.

Табела 12: Ефикасностa на новите собирачи на прашина во споредба со други собирачи на 
прашина

Новите уреди се многу сигурни поради нивната поедноставена структура, која спречува 
појава на грешки и оштетувања. Постарите уреди за собирање се напојувaа со електрични 
мотори. Уредите за собирање прашина во рудниците за јаглен користат вода за 
отстранување на прашината од воздухот бидејќи водата ги неутрализира експлозивните 
својства на јагленовата прашина. Сепак, ова доведе до навлегување на вода во моторите, 
предизвикувајќи штета и дефекти. Затоа, со отстранувањето на моторите се отстрани една 
од најчестите причини за дефекти.

Друг значаен резултат на проектот беше поголемата свесност за ризиците од изложеноста 
на прашина. Прашината во рудниците за јаглен создава две опасности: може да предизвика 
експлозија и може да предизвика белодробно заболување. Уредите за собирање 
прашина помагаат да се елиминираат тие ризици. Информативната кампања има две 
цели: да одржува висока оперативна ефикасност на уредите за собирање прашина и да 
ја зголемува свесноста за влијанието на прашината врз човековото здравје. Свесноста 
за експлозивните својства на прашината беше релативно висока, додека свесноста за 
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нејзиното негативно влијание врз здравјето беше многу ниска. Проектот им помогна на 
работниците и надзорниците да сфатат дека негативното влијание врз човековото здравје 
не завршува со кашлање кога прашината ќе се инхалира, туку има многу посериозни 
долгорочни последици.

Проектот нема негативни несакани последици. Единствената потешкотија беше да се 
соберат доволно финансии за да се започне со производство на новите уреди за собирање 
прашина.

Соочени проблеми
Недостигот на мотивација кај главната целна група, особено помеѓу работниците, беше 
еден од најзначајните проблеми на кој тие наидоа. На почетокот на проектот, многумина од 
нив кажаа дека веруваат дека нема ништо повеќе да се постигне на полето на справувањето 
со прашина во рудниците за јаглен. Затоа беше многу важно да им се објасни на 
претставниците на проектната целна група дека нивоата на заштита од прашина всушност 
би можело да се подобрат. Оттаму, проектот не беше ограничен единствено на дизајн на 
нови уреди за собирање прашина, туку исто така имаше за цел да ја подигне свесноста 
со започнување на опсежна информативна кампања помеѓу важните претставници на 
персоналот во рудниците за јаглен.

Друг предизвик беше да се дизајнираат уреди кои би можело да се користат во сите 
рудници. Локалните услови во секој рудник за јаглен се единствени. Затоа од особена 
важност беше да се изготват основни насоки за да се осигура употребливост на уредите 
независно од условите во конкретен рудник.

Уште еден проблем се однесуваше на работниците кои управуваат со уредите, кои не ги 
почитуваа техничките препораки содржани во упатството за работа. Ова непочитување 
значеше дека уредите не работеа правилно. Многу е важно да се склопи еден уред строго 
во согласност со упатството. Каква било недоследност може да предизвика дефект на 
уредот – уредот може да исфрли загаден воздух без отстранување на прашината или може 
да предизвика истекување на вода од уредот. Се забележа дека работниците кои наишле 
на вакви проблеми не се обидувале да најдат решение (правилно склопување и строго 
придржување кон упатството), туку само го прифаќале ‘фактот’ дека уредот не работел 
правилно. Затоа во упатствата за новите уреди било истакнато дека каков било забележан 
дефект мора веднаш да се поправи.

Фактори за успех
Главни фактори за успех на проектот беа следните:

�� Воведување на нови уреди за собирање прашина (labyrinth уреди за собирање 
прашина – LDCU – и уред за собирање прашина – DRU) кои би обезбедиле голема 
сигурност и ефективност. Овие уреди сега се инсталираат во рудници за јаглен и 
повратните информации од корисниците се добри.

�� Зголемена свесност помеѓу рударите за:
�{ ризици од изложеноста на прашина;
�{ важноста на соодветното склопување и работа на новите уреди за собирање 

прашина во однос на безбедноста.

Долгорочните резултати од проектот ќе се следат со проучување на бројот на случаи на 
белодробни заболувања помеѓу рударите.

�� Размената на мислења и знаење помеѓу сите страни кои учествуваат во проектот – 
проектанти, членови на сертификационото тело, креатори на уредите и работници и 
надзорници во рудниците за јаглен. Постои консензус дека новите уреди ефективно 
ги намалуваат ризиците од изложеноста на високи нивоа на прашина во завршните 
делови од патот во рудникот.

П
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P r o b l e m s  f a c e d

Lack of motivation in the main target group, especially among workers, was one 
of the most significant problems encountered. At the beginning of the project 
many of them said they believed there was nothing more to achieve in the field 
of dust fighting in coal mines. It was therefore very important to get across to the 
representatives of the project target group that levels of dust protection could in 
fact be improved. Therefore the project was not limited to the design of new dust 
collecting devices, but it also aimed to achieve higher awareness by launching a 
broad information campaign among relevant staff representatives at coal mines.

Another challenge was to design units that could be used in all mines. The local 
conditions in each coal mine are unique. Therefore it was very important to draw up 
a set of basic guidelines to ensure that units are usable whatever the conditions in a 
particular mine.

Another problem related to the failure on the part of workers operating those units to 
comply with technical recommendations in the operating manual. This failure meant 
that the units did not operate correctly. It is very important to assemble a unit in strict 
accordance with the manual. Any inconsistency may cause the unit to fail — the unit 
may expel polluted air without removing the dust, or water may leak from it. It was 
observed that workers who experienced those problems tended not to look for a 
solution (proper assembly and strict conformity to the manual) but just accepted the 
‘fact’ that the unit was not working properly. The manuals for the new units therefore 
stressed that any observed fault must be corrected immediately.

S u c c e s s  f a c t o r s

The main success factors of the project were:

Introduction of new dust collecting units (labyrinth dust collecting units — LDCU OO

— and dust removing unit — DRU) that would ensure high reliability and high 
effectiveness. These units are now being installed in coal mines and the feedback 
from users is good.

Increased awareness among mine workers of:OO

o risks from exposure to dust;

o the importance of proper assembly and operation of the new dust collecting
units for safety.

The long-term results of the project will be monitored by studying the number of 
cases of lung disease among miners.

The exchange of opinions and knowledge between all the parties involved in OO

the project — designers, members of the certifying body, makers of the units, 
and workers and supervisors in coal mines. There is consensus that the new units 
are effectively reducing the risks from exposure to high levels of dust in mine 
roadheads.

T r a n s f e r a b i l i t y  o f  t h e  p r o j e c t

The results of the project may be quite easily transferred to other industries where 
workers are exposed to dust. Dust collecting units designed in the project are not 
confined to use in coal mines. They have a simple structure and are relatively cheap, 
so they should have widespread application in many workplaces with high levels 
of dust.
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реносливост на проектот
Резултатите од проектот може прилично лесно да се пренесат во други индустрии каде 
што работниците се изложени на прашина. Уредите за собирање прашина дизајнирани 
во проектот не се ограничени на употреба во рудници за јаглен. Тие имаат едноставна 
структура и се релативно евтини, така што треба да имаат широко распространета примена 
на многу работни места каде има високи нивоа на прашина.

Информации за контакт

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Zakład Systemów Ekologicznych
ul. Pszczyńska 37
44-100 Gliwice
POLAND 
Tomasz Zacharz Phd (Проф. Д-р Томас Захарз)
Manager of Ecological Systems Division (Управител на одделение за еколошки системи)
Телефон: +48 322374644
Факс: +48 322310843
Електронска пошта: tzacharz@komag.eu
Marek Jedziniak M.Sc., (М-р Марек Језиниак)
Manager of Air Protection and Ventilation Workgroup Ecological Systems Division (Менаџер 
на одделение за еколошки системи на работна група за заштита на воздухот и вентилација)
Телефон: +48 322374661
Факс:  +48 322310843
Електронска пошта: mjedziniak@komag.eu
Интернет: http://www.komag.eu

5.4. Резимиран случај: чистење на сопирачки – чистење на 
сопирачки со компресори со топла вода 

Германија

Вовед
Одделението за услуги за животната средина на градот Билефелд сакаше да ги намали 
опасните супстанци во нивната работилница за одржување и поправка. Голема загриженост 
претставуваше употребата на многу испарливи аеросоли за чистење на сопирачки. Не само 
што овие аеросоли се ослободуваа во животната средина, предизвикувајќи загадување на 
воздухот, туку исто така претставуваа голема опасност по здравјето.

Позадина
Одделението за услуги за животна средина на Билефелд е одговорно за собирање отпад. 
Камионите за отпад треба редовно да се проверуваат и да им се чистат сопирачките. 
Ова вообичаено се врши со користење на конвенционални (комерцијални) чистачи 
за сопирачки. Овие производи содржат мешавини од многу испарливи алифатични 
јаглеводороди и алкохоли или ацетони кои претставуваат ризик не само за животната 
средина, туку исто така и за безбедноста и здравјето на работниците. Сепак, тие многу 



Проценка, елиминирање и значително намалување на професионалните ризици
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

92

се применуваат бидејќи брзо ги чистат сопирачките по што сопирачките се суви бидејќи 
растворувачите брзо испаруваат. 

За да се спречат ризиците по безбедноста и здравјето од овие опасни супстанци, службите 
за животна средина одлучија да пробаат нов процес на чистење со користење на топла 
вода под слаб притисок.

Цели
Да се отстрани ризикот од опасни супстанци на работното место и да се подобрат 
безбедноста и здравјето на работниците.

Делокруг на проектот – што беше направено
Раководителот на сервисот на одделението за услуги за животна средина на градот 
Билефелд иницираше замена на конвенционалните чистачи на сопирачки. Прво 
одделението се обиде со чистење со користење на правосмукалка: сопирачките се прекрија 
со пластика и се исчистија со компримиран воздух, со отстранување на прашината со 
правосмукалката. Но овој метод сѐ уште предизвикуваше неприфатливо ниво на прашина 
во работилницата, што влијаеше на безбедноста и здравјето на работниците. Па така 
раководителот на сервисот побара други алтернативи.

Во споредба со други конвенционални методи, компресорот со топла вода има предност 
што не содржи хемикалии. За разлика од методот со правосмукалка, овој метод ја врзува 
прашината, така што работниците воопшто не се изложени на прашина.

Водата се загрева на 90°С и исчистените делови брзо се сушат. Сепак, млазот не 
предизвикува изгореници на кожата, бидејќи се распрскува во форма на многу фина 
водена магла. 

Овој метод е ефективен, економичен, здрав и еколошки добар начин на чистење на 
сопирачките бидејќи целата опасна прашина може безбедно да се врзе и да се отстрани 
брзо и на чист начин.

Покрај ова, методот е економичен бидејќи не е потребно да се набават средства за 
чистење.

 

 

Слика 30: Новиот компресор со 
топла вода

Резултати и проценка на проектот
Компресорот со топла вода се купи во 2002 година. Оттогаш работи успешно и одделението 
е задоволно од неговите постигнувања.

Овој пример од најдобрите практики е дел од базата на податоци CLEANTOOL, Европска 
база на податоци за чистење делови, чистење метални површини, чистење и обезмастување 
компонентни, засновано на реални процеси во голем број европски компании.
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Информации за контакт
Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Hr. Pohlmann (Хр. Похлман – главен автомеханичар)
Eckendorfer Str. 57
33609 Bielefeld
GERMANY 
Телефон: +49 521512901
Електронска пошта: umweltbetrieb@bielefeld.de
Интернет: http://www.bielefeld.de
Kooperationsstelle Hamburg
Klaus Kuhl (Клаус Кухл)
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
GERMANY 
Телефон: +49 402858634
Електронска пошта: k.kuhl@kooperationsstelle-hh.de
Интернет: http://www.cleantool.org

5.5. Nowodust – елиминирање на ризици кои 
произлегуваат од изложеноста на хемиски супстанци и 
намалување на изложеноста на прашина од дрво и бучава 
во дрвната индустрија 

Полска

Клучни точки
�� Утврдување и проценка на опасни фактори присутни во работните станици
�� Елиминирање или намалување на професионалната изложеност на хемиски 

супстанци (вклучувајќи испарливи органски соединенија), прашина од дрво и бучава
�� Избор и примена на нови технолошки процеси, опрема и материјали кои ги 

исполнуваат безбедносните барања

Организација
Barlinek S.A.

Вовед
Barlinek S.A. е компанија во дрвната индустрија која постои со години и во моментот има 
околу 1.400 вработени. Главна дејност на компанијата е производство на дрвени подови за 
домовите и егзотични дрвени подови.

Како резултат на анализата на ризиците поврзани со опасни фактори во нивните работни 
станици, во 2000 година компанијата започна програма со цел да ја подобри безбедноста. 
Овој проект конкретно имаше за цел три штетни фактори:
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C o n t a c t  i n f o r m a t i o n

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Hr. Pohlmann (master car mechanic)

Eckendorfer Str. 57

33609 Bielefeld

GERMANY

Tel. +49 521512901

E-mail: umweltbetrieb@bielefeld.de

Internet: http://www.bielefeld.de

Kooperationsstelle Hamburg

Klaus Kuhl

Besenbinderhof 60

20097 Hamburg

GERMANY

Tel. +49 402858634

E-mail: k.kuhl@kooperationsstelle-hh.de

Internet: http://www.cleantool.org

n o W o d u S t  —  E l i m i n a t i o n  o f  r i S k S    
a r i S i n g  f r o m  E x p o S u r E  t o  c H E m i c a l 5.5. 
S u b S t a n c E S  a n d  r E d u c t i o n  o f  E x p o S u r E

t o  W o o d  d u S t  a n d  n o i S E

i n  t H E  t i m b E r  i n d u S t r y

p o l a n d

K e y  p o i n t s

Identifying and assessing hazardous factors present in workstations.OO

Eliminating or reducing occupational exposure to chemical substances (including OO

volatile organic compounds — VOCs), wood dust and noise.

Selecting and applying new technological processes, equipment and materials OO

that meet safety requirements.

O r g a n i s a t i o n

Barlinek S.A.
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�� хемиски супстанци кои се испуштаат кај старата линија за лакирање;
�� прашина од дрво која се испушта кај линијата за производство;
�� бучава која ја испушта машинеријата.

Подобрувањата извршени помеѓу 2000 и 2006 година водеа до намалувања на нивоата 
на изложеност на прашина од дрво и бучава и елиминирање на изложеноста на хемиски 
супстанци.

Вовед
Помеѓу 1996 и 1998 година, во сите работни станици на Barlinek S.A. се процени степенот 
на професионална изложеност на опасни фактори. Истрагата покажа дека главните 
опасни фактори во работните станици се хемиските супстанци, прашината од дрво и 
бучавата. Во 1999 година раководството на компанијата, во консултации со државните 
трудови инспектори и стручњаци за безбедност и здравје при работа, како и претставници 
од различни одделенија во компанијата, одлучија да се насочат кон овие штетни фактори 
со цел да се обезбедат безбедни и здрави работни услови во согласност со барањата на 
полското законодавство.

Елиминирањето или намалувањето на ризикот кај изворот исто така се сметаше за многу 
важна задача поради најмалку две причини. Прво, изложеноста на хемиски супстанци, 
прашина од дрво и бучава е тесно поврзана со голем број несакани влијанија врз здравјето 
вклучувајќи рак, дерматитис, алергиски респираторни последици, мукозни и неалергиски 
респираторни последици и професионално губење на слухот. Второ, многу процеси на 
преработка на дрво создаваат опасност за експлозија.

Резултатите од истрагата се претставени подолу.

Хемиски супстанци

Истрагата која се одвиваше од 1996 до 1998 година покажа дека штетните хемиски 
супстанци кои се испуштаат кај старата линија за лакирање се испарливи органски 
соединенија, како што се ацетон, толуен, n-бутил ацетат, ксилен, етил ацетат, метил етил 
кетон и бензен. Некои од овие супстанци се препознаени како карценогени. Поради 
токсиколошките влијанија, за сите овие супстанци се пресмета показателот на вкупна 
изложеност.

Во 1996 година се спроведе испитување на емисијата на испарливи органски соединенија 
во текот на осум работни часа во трите главни работни станици кои се наоѓаат кај старата 
линија за лакирање. При тоа се открија сите горенаведени опасни супстанци. Покрај тоа, 
резултатите покажаа дека нивото на етил ацетат е повисоко отколку за други хемиски 
супстанци. Иако граничната вредност за прагот за секоја од овие опасни супстанци не беше 
надмината, пресметаниот показател на вкупна изложеност беше повисок од граничната 
вредност на прагот барана согласно законот.

Со цел да се заштитат вработените од опасни хемиски супстанци, во 1997 година се воведе 
ротирачки систем во секоја смена. Со извршените истраги еден месец подоцна и една 
година подоцна (во 1998 година) се увиде дека применетото решение било ефективно 
бидејќи законските граници не биле надминувани. Сепак, сите гореспоменати испарливи 
органски соединенија сѐ уште се пронаоѓаа во значајни количини.

Прашина од дрво

Со голем број активности во Barlinek S.A. се создава прашина од дрво вклучувајќи сечење 
со пила, брусење, мелење, длабење, итн. Овие активности се случуваат од фазата на 
паѓање на дрвото до завршните производствени процеси.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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I n t r o d u c t i o n

Barlinek S.A. is a long established company in the timber industry that currently 
employs about 1 400 people. Its main activity is the production of domestic and 
exotic wood flooring products.

As a result of the analysis of risks related to hazardous factors at its workstations, the 
company launched a programme to improve safety in 2000. This project targeted 
three harmful factors in particular:

chemical substances emitted at the old varnishing line;OO

wood dust emitted at the production line;OO

noise emitted by the machinery.OO

Improvements carried out between 2000 and 2006 led to a decrease in exposure 
levels to wood dust and noise, and elimination of the exposure to chemical 
substances.

B a c k g r o u n d

Between 1996 and 1998 the extent of occupational exposure to hazardous factors was 
assessed at all workstations at Barlinek S.A. The investigation revealed that the main 
harmful factors present at the workstations were chemical substances, wood dust and 
noise. In 1999 the management of the company, in consultation with national labour 
inspectors and OSH specialists as well as representatives from the company’s various 
departments, decided to target these harmful factors with the aim of providing 
safe and healthy working conditions in accordance with the requirements of Polish 
legislation.

The elimination or reduction of risk at source was also considered to be a very 
important task for at least two reasons. Firstly, the exposure to chemical substances, 
wood dust and noise is closely associated with a variety of adverse health effects 
including cancer, dermatitis, allergic respiratory effects, mucosal and non-allergic 
respiratory effects and occupational hearing loss. Secondly, many woodworking 
processes cause explosion hazards.

The results of the investigation are presented below.

Chemical substances

The investigation carried out from 1996 to 1998 indicated that harmful chemical 
substances emitted at the old varnishing line were volatile organic compounds 
(VOCs), such as acetone, toluene, n-butyl acetate, xylene, ethyl acetate, methyl ethyl 
ketone, and benzene. Some of these substances were recognised as carcinogenic. 
Due to the toxicology effects, the total exposure indicator was calculated for all these 
chemical substances.

In 1996, an investigation of the emission of VOCs was carried out over eight working 
hours at the three main workstations located at the old varnishing line. All of the 
above hazardous substances were detected. Additionally, the results showed that 
the level of ethyl acetate was higher than for other chemical substances. Although 
the threshold limit value for each of these hazardous substances was not exceeded, 
the calculated total exposure indicator was higher than the threshold limit value 
required by law.

In order to protect employees from hazardous chemical substances, in 1997 a 
rotation system was introduced on each shift. Investigations carried out one month 
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Една студија за изложеноста на прашина од дрво спроведена во Barlinek S.A. покажа дека 
вработените се изложени на прашина од дрво која ја носи воздухот, со различни големини 
на честички, различни концентрации и состав. Големината на честичките прашина, 
количината на прашина и изложеноста на персоналот кој работи во овие области зависат 
од голем број фактори вклучувајќи ја опремата која се користи, состојбата и видот на 
дрвото, општата и локалната издувна вентилација и системот за извлекување и на крајот, 
каква било лична заштита опрема која вработените може да ја користат.

До 2000 година се применуваа одредени решенија со цел да се намали изложеноста на 
прашина од дрво, како на пример механичко одвојување на техничките процеси и системите 
за извлекување струготини и прашина, но сепак квалитетот на внатрешниот воздух не беше 
доволно добар за да се донесе заклучок дека овие решенија ги исполниле нивните заштитни 
функции до задоволително ниво. За жал, нивото на изложеност значително се зголеми во 
некои делови од фабриката. Се утврди дека главните процеси кои предизвикуваат високи 
нивоа на изложеност на прашина се сечењето со пила, брусењето и мелењето.

Бучава

Во Barlinek S.A. вработените беа изложени на високи нивоа на бучава предизвикани од 
опрема и алати во текот на целиот производствен процес (пр. од циркулар, циркуларна 
пила, израмнувач на дебелината со сечила од пила).

До 2000 година се спроведуваа проверки за да се процени изложеноста на работна бучава 
и да се наведат нивоата на бучава предизвикана од специфични дејности во рамките на 
компанијата. Работите кои се однесуваат на изработка на дрвени подови беа изложени на 
повисоки нивоа на бучава отколку други работи. Задачите како сечење со пила, планирање, 
сортирање на готови производи и лакирање предизвикуваат опасно високи нивоа на бучава. 
Со студијата спроведена во 1996 година се утврди дека нивоата на изложеност на бучава 
во овие задачи се над 85 dB(A), т.е. изложеноста на бучава е повисока од прифатливата 
согласно полскиот закон. Како заклучок може да се каже дека овие резултати покажале 
дека работниците биле изложени на нивоа на бучава кои ги изложиле на значителен ризик 
за загуба на слухот.

Цели
Главните цели на проектот беа следните:

�� да се елиминираат или да се намалат главните опасни фактори во работните станици 
(хемиски супстанци, прашина од дрво и бучава) со цел да се заштитат работниците 
од истите;

�� да се применуваат материјали, компоненти и технолошки процеси кои ги исполнуваат 
безбедносните барања, пр. не создаваат опасности за експлозија;

�� да се намали количината на материјали и компоненти кои се користат во 
производствени процеси и да се намали количината на дрвен отпад (про-еколошки 
инвестиции).

Исто така се презедоа активности за подобрување на конкурентноста и позицијата на 
компанијата на пазарот за дрвен материјал.

Делокруг на проектот – што беше направено
Пред да се преземе дејство за елиминирање или сведување на минимум на ризиците 
опишани погоре, се изврши испитување на новите и постоечките технологии, машини и 
опрема.
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT
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Ова испитување вклучуваше:

�� анализа на параметрите на машините кои во моментот се користат во фабриката;
�� испитување на хемиските супстанци, прашината од дрво и нивоата на бучава кои се 

испуштаат од специфичната машинерија и процесите кои ги врши компанијата;
�� консултации со обучени и професионални советници за да се соберат информации 

за соодветни решенија за машински конструкции;
�� тестирања на различни решенија за машински конструкции, пр. машини затворени 

со конструкција, потивки машински алати.

Елиминирање на професионален ризик кој произлегува од изложеноста на хемикалии

Една од главните цели на проектот беше да се елиминира професионалниот ризик кој 
произлегува од изложеноста на хемиски супстанци кои се испуштаат од старата линија 
за лакирање. Новата работилница за лакирање на Barlinek е дизајнирана со целосна 
автоматизација. Новата линија се заснова на лак зацврстен со УВ технологија, т.е. 
фотозацврстен лак на база на вода, кој не содржи органски растворувачи и главно се 
состои од цврсти компоненти (99%). Понатаму, нема потреба од сипување дополнителни 
супстанци (како на пример растворувачи) во лакот за време на процесот на лакирање.

Модернизирањето на старата работилница за лакирање овозможи елиминирање на 
професионалниот ризик кој произлегува од изложеноста на хемиски супстанци, како 
и зголемување на квалитетот на производите и проширување на карактеристиките за 
примена на производите.

Намалување на професионалниот ризик кој произлегува од изложеноста на прашина од 
дрво

Со цел да се заштитат работниците од високи нивоа на прашина од дрво и да се избегне 
ризикот од експлозија:

�� се променија системите за отстранување прашина, т.е. се редизајнираше и 
инсталираше општата и локалната издувна вентилација, како и системот за 
извлекување кој се користи за отстранување струготини и прашина од дрво кај 
изворот;

�� машинските алати кои веројатно ќе предизвикаат многу прашина целосно се 
заменија со нови кои ги исполнуваат безбедносните барања, т.е. се наоѓаа во 
затворена конструкција која обезбедува соодветна заштита од прашина од дрво и 
има вакуумски или издувни системи кои ја собираат прашината од дрво кај изворот;

�� се набави и инсталираше модерен високо-ефикасен филтерски систем за одвојување 
на пилевината и прашината од дрво кои лебдат во воздухот;

�� се воведоа целосно автоматизирани и компјутерски-контролирани производствени 
процеси;

�� се набави и инсталираше систем за откривање опасности и автоматизиран 
противпожарен систем.

Со воведувањето на овие мерки, производствените процеси беа речиси ‘без прашина’.

Намалување на професионалниот ризик кој произлегува од изложеноста на бучава

Главните дејства на програмата за заштита од бучава беа следните:

�� купување и инсталирање на нова машинерија која испушта пониско ниво на бучава 
(пр. циркулар со двојно сечило, циркуларни пили и израмнувач на дебелината со 
сечила од пила);
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�� замена на постоечките простории за компресор со потивки простории;
�� подигање на заштитни преградни плочи и потиснувачи на бучава кои ја намалуваат 

бучавата предизвикана од производствената опрема;
�� користење на акустични куќишта за одвојување на машините и дури и сите 

производствени процеси;
�� автоматизирање на одредени работни станици за заштита на вработените од високи 

нивоа на бучава.

Иако овој проект е постојан предизвик за компанијата, воведените решенија значително го 
намалија нивото на бучава која ја испушта машинеријата која е во употреба во Barlinek S.A.

Ресурсите за проектот се обезбедени со инвестициски кредити и буџетот на компанијата.

Резултати и проценка на проектот
Со цел да се провери дали се исполнети очекувањата на компанијата, Санитарната и 
епидемиолошка станица во Гожов Вјелкополски или Националниот институт за хигиена во 
Варшава, како и Институтот за технологија за дрво во Познан извршија неколку испитувања 
на изложеноста и проценка на професионалните ризици во Barlinek S.A. и овие испитувања 
се документираа во согласност со националните и меѓународните стандарди и полскиот 
закон за безбедност и здравје при работа. Во согласност со полското законодавство, 
процесот се имплементираше на сите позиции на компанијата.

Стапките на емисија на испарливи органски соединенија од процеси на лакирање се утврдија 
со примена на процедури кои се засноваат на апсорпција на тестираните соединенија и 
одвојување на апсорбираните соединенија со примена на метод на гасна хроматографија 
со употреба на термална десорпција и идентификација на масна спектрометрија. Пред 
воведувањето на новата работилница за лакирање, концентрацијата на испарливи 
органски соединенија беше многу висока во сите работни станици. Се пронајдоа следните 
супстанци: ацетон, метил етил кетон, етил ацетат, толуен, n-бутил ацетат и ксилен. По 
воведувањето на новата работилница за лакирање, со испитувањето се утврди само 
трага од n-бутил ацетат. Показателот за изложеност беше значително понизок од 0.01 од 
граничната вредност на прагот. Резултатите потврдија дека ризикот кој произлегува од 
изложеноста на испарливи органски соединенија е елиминиран (погледнете ја Сликата 
31). Затоа, применетото решение е важен инструмент за елиминирање на индустриската 
емисија на испарливи органски соединенија. Ротациониот систем воведен пред неколку 
години се замени и наместо тројца работници, сега во секоја смена само едно лице 
управува со процесот на лакирање.

Слика 31: Преземената активност за намалување на изложеноста на испарливи органски 
соединенија (VOCs) беше толку успешна што ризикот буквално се елиминираше

Слика 1. Показател за вкупната изложеност [mg/m2] на испарливи 
органски соединенија пред и по проектот во три работни станици во 

работилницата за лакирање
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Преземените дејствија за намалување на изложеноста на прашина од дрво кај изворот, 
како и за избегнување на ризикот за експлозија дефинитивно беа успешни. Тие ја намалија 
изложеноста на прашина од дрво до најниско ниво (погледнете ја Сликата 32).

Слика 32: Преземените активности за намалување на прашината од дрво кај изворот беа многу 
успешни 

Во однос на нивото на бучава, во 2006 година нивото на изложеност изнесуваше 82.1 dB(A) 
и беше пониско од граничната вредност на прагот (според полските прописи) – 85 dB(A) 
(погледнете ја Сликата 33). И покрај тоа, проектот за намалување на бучавата сѐ уште се 
спроведува со надеж уште повеќе да се намали ова ниво.

Слика 33: Индикатор за изложеноста на бучава пред и по проектот

Како резултат на проектот, бројот на изложени работници постојано се намалуваше и 
работните услови во компанијата се подобрија за 540 вработени. Понатаму, количината на 
материјали и компоненти кои се користат во производствените процеси се намали. Ова за 
возврат доведува до намалување на трошоците за набавка и производство.

Примерот на Barlinek S.A. покажува дека иницијативите за безбедност и здравје не треба 
да се сметаат само за законска обврска на една компанија, туку исто така и суштински 
елемент на долгорочната стратегија за развој.

Соочени проблеми

Слика 2. Показател за изложеноста на прашина од дрво [mg/m2] пред 
и по проектот.

Слика 3. Показател за изложеноста на бучава [dB (А)]  
пред и по проектот.

Слика 34: Некои бучни машински алати 
сега се во акустични куќишта
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Главниот проблем беше да се изберат соодветни производители кои обезбедуваат 
висококвалитетни материјали, машини и опрема. Речиси секој производител понуди голем 
број на сакани производи и беше многу тешко да се избере помеѓу нив. Овој процес на 
избор исто така одземаше многу време. Пред да се избере најсигурниот производител, 
Barlinek S.A. мораше да изврши неколку тестирања на важните материјали или опрема или 
да ја посети засегнатата компанија со цел да провери како тие раководат со дејноста. Овој 
проблем се случуваше во секоја фаза од процесот.

За да добијат поддршка од вработените за новите технички решенија и да ги запознаат 
со нивната употреба, се одржаа курсеви за обука помеѓу 2000 и 2006 година. Овие 
курсеви вклучуваат курс за зголемување на свесноста на вработените за изменетите 
процеси, машини и опрема и за прашања кои се однесуваат на безбедноста при работа. 
Други курсеви имаа за цел да го променат рутинското однесување на вработените, кое е 
особено поврзано со рачната употреба на машинерија. Вработените исто така се обучија 
за правилна употреба и одржување на машинеријата и опремата.

Фактори за успех
Главните фактори за успех на проектот беа следните:

�� елиминирање на изложеноста на испарливи органски соединенија кај изворот,
�� намалување на изложеноста на прашина од дрво кај изворот,
�� намалување на ризикот за експлозија,
�� намалување на нивото на бучава која машинеријата ја испушта,
�� зголемување на квалитетот на производите,
�� подобрување на карактеристиките на производите,
�� градење на меѓународниот имиџ на компанијата,
�� подобрување на ефикасноста и продуктивноста на компанијата.

Преносливост на проектот
Поголемиот дел од инвестициите, како на пример целосно автоматизираната линија за 
лакирање, системите за отстранување прашина од дрво и машинеријата која испушта 
пониско ниво на бучава, би можеле успешно да се искористат и во други компании во 
секторот на дрвени материјали. 

Информации за контакт
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
Marek Konstańczak (Марек Констанцак)
Production Manager (Раководител на производство)
ul: Przemysłowa 1
74-320 Barlinek
POLAND 
Телефон: +48 957471300
Факс: +48 957479301
Електронска пошта: marek.konstanczak@barlinek.com.pl
Интернет: http://www.barlinek.com.pl

Слика 35: Некои машински алати кои 
предизвикуваат многу прашина сега се 
затворени во специјални комори
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6.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ – 
РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА, 

ПСИХОСОЦИЈАЛНО 
ОПТОВАРУВАЊЕ
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6.1. Холистичка ПР – холистичка проценка на ризик

Германија

Клучни точки
�� Проценка на ризик во однос на физички и психосоцијални ризици
�� Намалување на психолошките ризици
�� Проценка на канцелариските и фабричките работни станици

Организација
SICK AG

Вовед
SICK AG е компанија која е специјализирана за производство на технологија за сензори за 
индустриски примени. Компанијата и нејзините подружници имаат 5.300 вработени ширум 
светот и присутни се во 40 земји. Нејзиното седиште и главни производствени објекти 
се наоѓаат во Валдкирх (Германија). Од 1998 година во седиштето се вршат проценки на 
канцелариските и производствените работни места, но преземањето на пристапот повеќе 
не се смета за соодветно. Помеѓу другото, не обезбеди сеопфатна проценка на умствениот 
напор на работа. Како последица на тоа, раководството одлучи да изврши т.н. ‘холистичка 
проценка на ризик’ која се заснова на новата внатрешна политика за промоција на 
здравјето.

Оваа политика се фокусира на интегрирано управување со безбедноста и здравјето при 
работа и внатрешна промоција на здравјето, врз основа на принципите на кооперативна 
култура на управување и учество на работниците и нивните претставници. Компанијата 
верува дека намалувањето на ризиците на работа треба да се врши заедно со промовирањето 
на добросостојбата на работниците. Поради оваа причина ја потпиша Луксембуршката 
декларација за промоција на здравјето на работното место во 2007 година.

Различните процеси во професионалната организација на безбедноста водат кон висока оперативна 
ефикасност на професионалните безбедносни системи. Нема само ‘една’ процедура за проценка на 
ризик 

Слика 36: Модел на филтер за управување со безбедноста и здравјето при работа на SICK

Проценки на ризик

Холистичка проценка на 
ризик

Стандард на компанијата за 
производствени ресурси и 
опрема

Проверки

Информирања кои се 
однесуваат на безбедноста

итн...

Проценки на ризик – Филтер модел
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Што се однесува до проценката на ризик, овој нов пристап е дизајниран за да вклучи 
темелна проценка на физичкиот и умствениот напор на работа. Наменет е да се извршува 
од страна на сите засегнати страни во компанијата и да ги вклучува истите и тоа 
раководството, работниците и работничкиот одбор. Предводен и проценет е од експерти 
од Универзитетот од Фрајбург19. 

Во 2005 година се извршија првите холистички проценки на ризик како пилот-проекти. 
Проектниот тим одлучи да ги опфати и канцелариските и производствените работни 
станици. Се посвети особено внимание на ризик факторите кои би можеле да водат 
до стрес и несреќи на работното место, како што се временскиот притисок, бучавата, 
прекинувањата, постојаната готовност, како и врз општите околности како што е 
рамнотежата помеѓу работата и животот, распределбата на работата и времето, физичката 
неактивност и заморот. Првичните проценки се извршија во 2006 година, по кои следуваше 
втор пилот-проект во 2006/2007 година, а за 2008 година се испланираа нови холистички 
проценки на ризик. Во иднина, проектот ќе се пренесе во тековен процес кој го опфаќа 
целото претпријатие.

Позадина
Со воведувањето на Законот за безбедност и здравје при работа (Arbeitsschutzgesetz), кој 
стапи во сила во 1996 година и со транспонирањето на Рамковната директива 89/391/ЕЕК, 
сите компании беа обврзани да извршат проценки на ризик на работното место. SICK AG 
ја исполни својата законска обврска со вршење проценки на ризик на производствените 
и канцелариски работни станици во своите објекти. Проценките на ризик се вршеа по пат 
на инспекции, со помош на контролни листи. Резултатите се документираа со помош на 
софтвер. Фокусот беше на проценка на физичкиот напор и ергономијата на работното 
место. Вообичаени опасности кои би можело да се утврдат беа опасни супстанци (токсични 
гасови), повторлив напор и монотона работа.

Променливите работни услови значеа дека овие проценки на ризик повеќе не се соодветни. 
Стресот од зголемената конкуренција, потребата од поголема флексибилност, навременото 
производство и постојано променливите работни места предизвикуваа умствен напор кај 
работниците во производствените индустрии. Затоа се одлучи да се зајакне проценката на 
психосоцијалните ризици и да се направи промена од главно проценка на физички ризик 
кон холистички пристап.

Цели
Во 2005 година SICK AG отпочна пилот-проект за холистичка проценка на ризик. Се избраа 
три области во производството и во администрацијата за да учествуваат во проценката на 
психосоцијалните ризици: производствената линија, одделението за истражување и развој 
и одделението за обработка на нарачки. Научни партнери беа одделението за работа и 
организациска психологија при Универзитетот од Фрајбург, воведувајќи експертиза во 
проценката на умствениот напор по пат на прашалници.

Целта на проектот беше да се утврдат умствените напори на работа без да се занемари 
физичкиот обем на работата и аспектите на спречување несреќи и да се изнајдат 
соодветни мерки за елиминирање или намалување на постоечките ризици. Стекнатите 
искуства во пилот-проектот потоа би се користеле во тековни процеси за проценка на 
ризик во компанијата.

Делокруг на проектот – што беше направено
За време на првиот пилот-проект се проучија работните станици на 183 работници. 
Вообичаени работни станици во одделенијата кои учествуваат (производствената линија, 
одделението за истражување и развој и обработка на нарачки) се следните:

�� производство: работа со машини, кревање и поставување, контрола на квалитетот;

19 Од 2007 година проектот е предводен од страна на Универзитетот за применети науки на 
Северозападна Швајцарија.
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry
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�� истражување и развој: развој на апликација, развој на чип, проектен менаџмент;
�� обработка на нарачки: сметководствена контрола, финансиско сметководство.

Самиот проект се состоеше од различни работни пакети.

1. Анализи на постоечката документација, како што се анкети помеѓу работниците и 
организациски графици и интервјуа со претставници од раководството. Тимот од 
Универзитетот на Фрајбург сакаше да се стекне со увид во работните текови, работната 
организација и описи на работата.

2. Анализата на работните услови се вршеше во два чекора, почнувајќи со анализи на 
индивидуалното искуство со обем на работата и ресурси (субјективно искуство за 
работните услови) и потоа со анализи на задачите (објективни податоци за работните 
услови). Во однос на индивидуалното искуство, од работниците се побара да пополнат 
прашалници за умствениот обем на работата и ресурсите. Прашалникот беше 
анонимен и пропратен со дневник за работните услови кој секој работник требаше 
да го пополнува секој ден, евидентирајќи ги позитивните и негативните искуства 
од работата. Целта беше да се утврдат вообичаените работни услови кои може да 
доведат до зголемен умствен напор (стресори) и ресурсите.

3. За време на една работилница, универзитетскиот тим ги претстави резултатите од 
анализите. Разговараа за нив, ги проценија во дијалог со работниците и предложија 
мерки за подобрување.

4. Мерките се спроведоа со насоки од раководството, потпомогнати од доброволци од 
одделенијата кои се грижеа за практичното спроведување и надзор на мерките.

5. Мерките се проценија шест месеци по спроведувањето за време на работилница 
за повратни информации и една година по спроведувањето, по пат на прашалник 
(погледнете подолу). Воедно се одржуваа чести средби помеѓу управниот одбор, 
претставници на раководството и доброволци од редовите на работниците.

Слика 37: Чекори и пресвртници за холистичка проценка 
на ризици

Утврдените ризици вклучуваа ‘постојани прекини, 
високо ниво на бучава, постојана готовност’: дојдовни 
електронски пораки, дојдовни нарачки по мејл и 
телефон, дојдовни брзи нарачки, прашања од колеги 
и инфо-центарот, паралелни задачи, барања од 
персоналот, канцеларии кои се користат како складови 
за материјали, итн. Сите овие фактори водеа до 

постојани прекини во текот на работата. Печатачите, машините за копирање, телефонските 
повици и дискусиите на колегите од канцеларијата, итн. предизвикуваа постојана бучава 
во канцелариите. Симптомите вклучуваа замор, истоштеност, општо незадоволство, 
непријателски пристап, агресија, недостаток на концентрација, чувство на притисок на 
работа и намалување на постигнувањата.

Се одржа работилница за да се поразговара за можните мерки за подобрување, особено 
во однос на тоа колку лесно тие би можело да се имплементираат:
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Табела 13: Резултати од работилницата

Сложеност Причини Мерка Коментар

Канцеларии во отворен 
простор

Нов распоред на 
канцелариите, намалување 
на бројот на работници по 
канцеларија на тројца

Висока ефективност, 
лесна имплементација

Складирање материјал во 
канцеларија

Одделни простори за 
складирање

Висока ефективност, 
лесна имплементација

Предизвикана бучава од 
телефонски повици

Потивко зборување, 
промисленост

Висока ефективност, 
лесна имплементација

Повеќе задачи Повеќе ресурси за 
персоналот, помошници на 
тимот

Висока ефективност, 
лесна имплементација

Хонорарците и 
практикантите не се 
сигурни за опремата

Подобрување на 
информациите на интранет 
(прирачници за корисници)

Висока ефективност, 
лесна имплементација

Прекини во текот на 
работата бидејќи 
колегата не е достапен

Промовирање на употребата 
на постоечки техники 
за пораки (машини за 
одговарање, пренесувач на 
пораки)

Висока ефективност, 
висока имплементација

Хонорарците и 
практикантите не се 
сигурни за процесите

Оптимизирање на процесите, 
подобро управување со 
информации на интранет

Средна ефективност, 
средна имплементација

Повеќе задачи Подобра поделба на работата 
(работа на проекти и дневна 
рутина), оптимизирачки 
процеси

Средна ефективност, 
средна имплементација

Канцелариската опрема 
предизвикува високи 
емисии на бучава

Нова канцелариска опрема со 
ниски емисии на бучава

Висока ефективност, 
потешка 
имплементација

Прекини со телефонски 
повици

Дефинирање на работното 
време за одговарање на 
телефонски повици

Ефективноста зависи 
од работното место, 
имплементацијата е 
потешка

На крајот мерките се имплементираа според приоритет. Мерките со висока ефикасност за 
кои се сметаше дека се лесни за имплементирање имаа најголем приоритет.

Во оваа фаза од проектот исто така би можело да се земат предвид наодите од проценката 
на ризик на физичкиот напор и ергономијата кои беа однапред извршени. Добар пример е 
новиот дизајн на канцелариски работни места: со промена на распоредот во канцеларијата 
и намалувањето на бројот на работни станици, воедно би можел да се елиминира бројот на 
ергономски недостатоци. На пример:

�� промена на канцелариската геометрија и позициите на бироата; поставувајќи ги на 
агли од 90 степени до прозорци или ѕидови;

�� монтирање повеќе нови отвори со штекери за да се избегнат каблите кои минуваат 
низ просторијата;

�� монтирање штитници и заштити за одблесок за да се спречи одблесок на 
компјутерските монитори;

�� промена на позициите на мониторот (висина и агол);
�� купување нова канцелариска опрема, пр. подлоги за монитор и светилки за биро.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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A workshop was held to discuss possible measures for improvement, especially with 
regard to how easy they would be to implement:

Finally the measures were implemented in order of priority. Measures of high 
efficiency which were considered to be easy to implement were of highest priority.

At this stage of the project, the findings of the risk assessment on physical strain and 
ergonomics which had been carried out beforehand could also be taken into account. 
A good example is the new design of office workplaces: by changing the office layout 
and reducing the number of workstations, a number of ergonomic deficiencies could 
be eliminated at the same time. For example:

changing office geometry and positions of desks; placing them at 90 degree OO

angles to windows or walls;

mounting new multiple socket outlets to avoid trip wires;OO

mounting visors and glare shields to prevent glare on computer monitors;OO

changing monitor positions (height and angle);OO

buying new office equipment, e.g. desk pads and desk lights.OO
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Table 13: workshop results 

Complex Reasons Measure Comment

Open-plan offices New office layout, reduce 
number of workers per 
office to three

Effectiveness high, 
implementation easy

Material stock in office Separate stock rooms Effectiveness high, 
implementation easy

Noise caused  
by telephone calls

Lower voice, 
thoughtfulness

Effectiveness high, 
implementation easy

Multiple tasks More personnel 
resources, team assistants

Effectiveness high, 
implementation easy

Freelancers and  
trainees are unsure 
about equipment

Improve information on 
the intranet (user 
manuals)

Effectiveness high, 
implementation easy

Interruptions in workflow 
because colleague  
is unavailable

Promoting the use of 
existing message 
techniques (answering 
machine, messenger)

Effectiveness high, 
implementation easy

Freelancers and  
trainees are unsure 
about processes

Optimising processes, 
better information 
management on intranet

Effectiveness medium, 
implementation medium

Multiple tasks Better share of work 
(project work and daily 
routine), optimising 
processes

Effectiveness medium, 
implementation medium

Office equipment 
causing high noise 
emissions

New office equipment 
with low noise emissions

Effectiveness high, 
implementation more 
difficult

Interruptions 
by phone calls

Defining office hours 
for responding  
to phone calls

Effectiveness depends 
on workplace,  
implementation  
more difficult

… … …
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Соочени проблеми
Умствениот напор на работа и особено стресот изгледа дека се табу тема за работниците 
и раководството. Луѓето не сакаат да остават впечаток дека не може да се справат 
со стресот на работа или дека не можат да работат под притисок. Затоа многу беше 
важно да се надминат предрасудите со искрено зборување за стравовите и заедничките 
недоразбирања. Проценката на психосоцијалните ризици на работа не се однесува на 
проценка на личности, туку на проценка на надворешни стресори во работната средина и 
работната организација и изнаоѓање начини за ослободување од нив.

Фактори за успех
Проектот се спроведе со целосна поддршка од раководството. Работниците од 
проценуваните области беа вклучени и информирани од самиот почеток. Ова помогна 
да се создаде доверлива атмосфера во компанијата и да се зголемат комуникацијата и 
разбирањето помеѓу работниците и раководството, особено во однос на проблемите на 
работа и различните гледишта за истите.

Со помош на универзитетските експерти и голем број различни инструменти, би можело да 
се изврши проценка на ризик земајќи ги предвид објективно и субјективно, квалитативните 
и квантитативните податоци. Покрај тоа, проектот би можело да се прилагоди на 
потребите на различните одделенија кои беа вклучени. Ова беше особено корисно не 
само за резултатите од првиот пилот-проект, туку исто така за следни проекти и за трајно 
воведување на холистичка проценка на ризици. 

Резултати и проценка на проектот
Проценката беше извршена во два чекори. Шест месеци по имплементирањето на првичните 
мерки, сите работници и претставници на раководството се повикаа да присуствуваат на 
работилница за повратни информации. Сите учесници ги искажаа своите искуства, т.е. 
дали мерките биле правилно извршени и дали наишле на некакви дополнителни проблеми.

По една година (октомври 2007 година) научниот персонал од Универзитетот од Фрајбург 
ја провери ефективноста на мерките со давање на прашалник на сите работници. Притоа 
тие увидоа дека следните ризици се значително намалени:

�� животна средина: 46% од вклучените работници сметаа дека ситуацијата по 
интервенцијата е подобра од претходно, никој не сметаше дека е полоша;

�� бучава: 50% се изјаснија дека бучавата на работа е намалена, само 11% не се 
согласија со ова;

�� тесни канцеларии: 60% се изјаснија дека новодизајнираните канцеларии се 
попространи додека 11% сметаа дека нивното работно место е потесно од претходно.

Резултатите исто така го прикажаа задоволството на работниците кога станува збор за 
имплементираните мерки.

�� 50% сметаа дека целокупната ситуација на нивното работно место е (значително) 
подобрена со процесот на проценка на ризик. Никој не сметаше дека е полоша.

�� 50% сметаа дека нивната лична добросостојба е (значително) подобрена. Само 11% 
сметаа дека е полоша.

�� 78% сметаа дека мерките кои се однесуваат на соработка со колегите се корисни.
�� 33% сметаа дека квалитетот на работата и резултатите се подобрени додека 6% 

сметаа дека се влошиле.

Во однос на целокупниот проект:

�� 72% се согласија дека трудот се исплатеше;
�� 67% имаа чувство дека се добро информирани и вклучени во проектот;
�� 33% имаа чувство дека научиле за напорите на работа и што би можеле да преземат 

за да се справат со нив.
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Преносливот на проектот
SICKAG ги користи искуствата од првиот пилот-проект за понатамошни подобрувања. Во 
меѓувреме, холистичката проценка на ризик е проширена на други полиња. Раководството 
на SICK AG очекува пилот-фазата да заврши до 2009 година, а холистичката проценка на 
ризик ќе биде трајно вклучена во процесите на управување.

Досегашните искуства покажуваат дека холистичка проценка на ризик може да се 
изврши во канцеларии и производствени објекти. Соодветна е како за работниците така 
и за претставниците од раководството. Сепак, таа мора да се прилагоди на конкретните 
потреби и околности на организацијата со цел да се добијат најдобрите можни резултати.

Информации за контакт
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
GERMANY
Rudolf Kast (Рудолф Каст) 
Head Human Resources (Раководител на човечки ресурси)
Телефон: +49 76812023639
Факс: +49 76812025024
Електронска пошта: Rudolf.Kast@sick.de
Dr med. Friederike Pleuger (Д-р на медицина Фридерике Плеугер)
Leiterin Betriebsärztlicher Dienst/Gesundheitsmanagement
Fachärztin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin
Телефон: +49 76812023320
Факс: +49 76812023132
Електронска пошта: Friederike.Pleuger@sick.de
Интернет: http://www.sick.de
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6.2. Рото-работа (rotowork) – ротирање на работните места 
кои се однесуваат на задачите за чистење во медицинска 
лабораторија

Германија

Клучни точки
�� Намалување на големиот обем на работа и отсуствата од работа
�� Интегриран проект од проценка на ризик до интервенција и проценка
�� Пристап на работна организација

Организација
Институт за хигиена на слободниот ханзеатски град Хамбург

Вовед
Институтот за хигиена на градот Хамбург беше главниот институт одговорен за заштита 
на населението од инфекција и инфективни болести за времетраењето на оваа активност. 
Имаше 250 вработени и околу 690.000 контакти со клиенти во форма на испитувања, 
лични совети и вакцинирања годишно. За ова беше потребна опрема како за болница и 
строги правила за дезинфекција. Три групи на хигиеничарки беа потребни за задачите: 
хигиеничарки за лабораториската опрема, хигиеничарки за облеката на вработените и 
оние кои се одговорни за чистење на собите. Хигиеничарките страдаа од болести кои се 
вообичаени кај персоналот за чистење: мускулоскелетни нарушувања и иритации на кожа, 
во комбинација со стрес, ниско социјално признавање и ниски плати. Сето ова водеше до 
висока стапка на отсуство. Работодавачот започна проект во соработка со научниците за 
да ги промени основните модели на работна организација.

Позадина
Тимот за чистење се состоеше од 15 лица, сите жени. Најмладата жена имаше 41 година, 
а просечната возраст беше 53 години. Работодавачот беше заинтересиран да се намали 
отсуството и обртот на работни места на овој тим.

Цели 
Целта на активноста беше да се намали отсуството колку што е можно повеќе и да се 
организира работата на тој начин што сите работници на возраст над 50 или 55 години би 
можеле да останат на работа.

Делокруг на проектот – што беше направено
Активноста ги опфаќаше сите аспекти на целосна проценка на ризиците и последователните 
сеопфатни мерки за нивно намалување.

Анализа
Проектот започна со проценка на ризик во форма на експертска проценка проследена со 
испитување за личните напори и медицински преглед. Резултатите беа резимирани според 
финскиот индекс за работна способност.

Прашалникот се состоеше од повеќе од 40 прашања, вклучувајќи поединечна проценка на 
личната здравствена состојба на работникот.

Испитувањето даде насоки за главните субјективни чувства за следните аспекти на обемот 
на работа:
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�� неповолно работно време
�� незгодни или екстремни положби на телото, кревање тежок товар
�� монотона работа
�� брзина на работата
�� слаба соработка и поддршка
�� односи со раководството
�� работната средина воопшто.

Генерално, најголемиот дел од одговорите прикажаа релативно висок степен на 
задоволство. Повеќе од 70% од хигиеничарките биле среќни и задоволни од работата 
која ја завршиле надзорниците, верувале дека работната средина е добра и не страдале 
од недостаток на признание. Со специјалистичката проценка се утврдило дека еден 
негативен аспект на работата била опремата која изискувала непотребно кревање тежок 
товар или незгодни положби на телото.

Што се однесува до медицинската проценка, кај сите хигиенирачки биле забележани 
функционални проблеми на мускулоскелетниот систем и иритации на кожата. Со користење 
на финскиот индекс за работна способност, просекот бил 42 поени. Ова е вредност помеѓу 
ниска и средна работна способност (28 до 43 е средна работна способност).

Интервенција

Работодавачот соработуваше со научниците за да осмисли интервенции за намалување 
на ризиците. Овие интервенции ги опфаќаа полињата на ергономија и дизајн и работна 
организација (вклучувајќи обука).

Ергономија, дизајн и лична заштита

Опремата беше дизајнирана за да ги намали непотребниот напор и незгодните положби 
на телото. Во многу поединечни аспекти би можело да се постигнат подобрувања и 
ефективно намалување на ризикот. На работниците им беше понудена обука со цел да 
им се помогне да го намалат напорот на телото и да се избегнат незгодните положби на 
телото и преоптоварувањето.

Проектната група спроведе низа подобрувања:

�� опремата се прилагоди за да го олесни оптоварувањето;
�� контејнерите за стакло или за транспорт на облека се редизајнираа или се инсталираа 

помошни уреди кои би помогнале во кревањето;
�� се тестираше и делумно се воведе различна ‘ергономска’ опрема за чистење;
�� се подготви план за заштита на кожата.

Организација на работата

Главната идеја на проектната група беше наизменично да се врши работа на 
институционално чистење и чистење во лабораторијата. Замислата беше да се ублажи 
монотонијата на работата. Се разговараше и за други порадикални опции, но истите не 
беа имплементирани поради потешкотии во работните односи и можни намалувања на 
платите.
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Чистењето во лабораторијата се состои од:

�� надзор на целата стаклена опрема

�� исфрлање на специјален отпад

�� чистење на ладилниците

�� ракување со опасни супстанци

�� набавка на одредена опрема (нови шишиња и цевки)

�� обезбедување на квалитет

�� документирање на извршената работа.

Обука
Персоналот задолжен за чистење се обучи да работи во лабораторијата. Оваа фаза, 
вклучувајќи ја обуката на самото работно место, траеше шест месеци.

Програма за обука:

Прва недела: Вовед во специјално чистење во лабораторијата

Втора до четврта недела: Вовед во законското постапување со опасни супстанци 
вклучувајќи постапување со отпад, постапување со примероци

По четири недели:

�� вовед во обезбедување на квалитет
�� вовед во поретки специјални задачи
�� документирање на работата во лабораторија
�� водење сервисни дневници за опремата.

Резултати и проценка на проектот 
По шест месеци научниците од проектната група подготвија друго испитување за да 
ги проценат резултатите. Најголемиот дел од работниците се изјаснија дека се многу 
задоволни и истражувачите дојдоа до заклучок дека основниот предуслов за успех била 
волјата на засегнатите страни да се прилагодат на нови задачи. Долгорочната проценка 
покажа дека институтот сѐ уште го користи овој систем, иако оттогаш е споен со поголем 
институт.

Соочени проблеми
Системот за плати не го поттикнува збогатувањето на работата. Повисоки плати се 
исплаќаат за работа доцна навечер или рано наутро додека квалификуваното чистење во 
лабораторијата се врши дење. Воедно нефлексибилниот систем за плати не поддржува 
ротирање на работата во јавниот сектор, што ја отежнува пресметката на плати за лице кое 
врши многу различни работи.

Фактори за успех
Проектот имаше придобивки од јавната поддршка со научен проект и стабилната средина 
на јавниот сектор. Најголемиот дел од релевантните страни покажаа интерес и мотивација 
и имаше високо ниво на учество од страна на работниците. За сложените задачи кои се 
однесуваат на чистење потребен е мотивиран и квалификуван персонал. Никогаш не 
постоеше опција да се користат надворешни услуги за задачите кои се однесуваат на 
чистење, од надворешна компанија за услуги, како што би било случај во многу други 
установи.
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Преносливост на проектот
Пристапот се примени и во други проекти, како што е чистењето во болница. Големата 
австриска компанија за услуги DUSSMANN ги искористи резултатите од проектот за да ги 
подобри работните услови на својот персонал.

Информации за контакт
Bewegungs-ABC
Professor Dr Elke Huth (Професор Д-р Елке Хут)
Телефон: +49 40826518
Електронска пошта: elkehuth@gmx.net
Интернет: http://www.bewegungs-abc.de

6.3. Стрес во болниците – проценка на психосоцијалните 
и физичките ризици 

Германија

КЛУЧНИ ТОЧКИ
�� Методи на проценка на психосоцијалните ризици на работа
�� Проценка на работната организација
�� Индивидуални мерки за промоција на здравјето

Организација
Болниците Havelland Hospitals (Havellandkliniken) GmbH (во соработка со Универзитетот од 
Потсдам, Институт за психологија ((Universität Potsdam, Institut für Psychologie, Lehrstuhl 
für Arbeits- Organisations- und Betriebspsychologie) и INQA – Иницијатива нов квалитет на 
работата).

Вовед
Болницата во Хавеленд - Havelland Hospital Nauen е нова болница во Бранденбург која е 
основана по германското обединување и свечено отворена во 1998 година. Со своите 470 
вработени и стажанти, оваа институција е една од најважните институции за вработување 
и стажирање во областа Хавеланд. Заедно со болницата Paracelsus Hospital Rathenow, ја 
сочинува групацијата на болници од Хавеланд - Havelland Hospitals Group. Rathenow има 
дополнителни 290 вработени.

Havelland Hospitals се фокусира на унапредување на здравјето не само во однос на 
пациентите во 17 специјализирани клиники во двата објекта, туку исто така и кога станува 
збор за работниците. Havelland е членка на мрежата DGNfK-Netowork (Мрежа од болници 
за унапредување на здравјето на Светската здравствена организација).
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Повеќето болнички работници се персонал за нега (медицински сестри, негуватели, 
бабици, итн.). Нивната работа вклучува физички напор (кревање, рачно постапување со 
пациенти, работа во незгодни положби), ризик од хемиски и биолошки агенси/средства 
(средства за дезинфекција, крв) и психосоцијален напор (работа во смени, интензивна 
работа, одговорност за пациенти и опрема, недостаток на опсег за сопствени одлуки, итн.). 
Овој проект прикажува што може да се направи за да се намали психосоцијалниот напор 
помеѓу негувателите и да се поттикнат индивидуални стратегии за превенција од стрес.

Слика 38: Работници во раздвижена канцеларија во болниците Havelland 

Позадина
Од самиот почеток, Havelland Hospitals презеде одговорност за унапредување на 
здравјето помеѓу пациентите и работниците. Внатрешен управен одбор го надгледува ова 
унапредување на здравјето. Членови на управниот одбор се Законското осигурување од 
несреќи (LUK) Бранденбург, компаниите за здравствено осигурување (AOK, Barrner, DAK 
и IKK), Трудовиот инспекторат од Неурупин и внатрешни засегнати страни вклучувајќи 
претставници од раководството, лекар по трудова медицина, работнички совет, 
претставник за управување со здравје, итн.

На своите средби кои се одржуваат два пати годишно, управниот одбор исто така 
дискутира за тоа како би можело да се намали умствениот напор на работата. Во 2003 
година побара финансии од Иницијативата нов квалитет на работа (INQA) за да отпоче 
со темелна проценка во однос на психосоцијалните ризици на работа и соодветно да 
инсталира систем за управување со здравјето. Универзитетот од Потсдам учествуваше 
како консултант и ја презеде научната координација на проектот.

Цели
Целта на проектот беше темелно да се проценат психолошките ризици на работа и нивните 
организациски аспекти. Се избраа методи за проценка во согласност со ISO 10075-3. INQA 
исто така имаше за цел да воспостави пилот-проект за проценка на умствениот обем 
на работата во болниците, со оглед на фактот што е познато дека болничката работа е 
физички и психолошки напорна.

Делокруг на проектот 
Анализата се спроведе во периодот помеѓу април 2003 и март 2004 година. Се вклучија 
следните одделенија: гинекологија, педијатрија, интензивна нега, одделение за итни 
случаи, анестезија и хирургија, во двата објекти. Во Rathenow исто така се вклучија и 
интерна медицина и мајчинство. Во анализата учествуваа вкупно 238 работници. 
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Проектниот тим користеше различни инструменти за проценката.

�� Се направи анализа на постоечките документи кои се однесуваат на управувањето 
со квалитет (пр. повратни информации од пациенти, анализи на угледот, поплаки и 
сугестии, итн.).

�� Експертите го интервјуираа раководство на средно ниво (раководството на 
вработените задолжени за медицинска нега, раководители на одделенија). 
Целта беше да се утврди болничката практика која се однесува на работниците, 
организацијата на одделение, работната средина, опремата, комуникацијата и 
соработката, работното време, мерките за обука, управувањето со квалитет и 
здравје, боледувањето, итн.

�� Од медицинските сестри и работниците за последователна нега се побара да 
пополнат прашалници за работата и работните услови. Во овие прашалници се земаа 
предвид личните работни услови и психосоцијалниот напор. Се опфатија вкупно 87 
негуватели. Покрај тоа, се направија проверки на здравјето на работниците.

�� Работата во различните одделенија ја набљудуваа експерти од универзитетот. 
Се спроведоа шеснаесет набљудувања, вклучувајќи ги сите три редовни работни 
смени (рано наутро, доцна навечер и ноќе) и должностите на готовност. Се направи 
проценка на работните услови во однос на вид и зачестеност на задачите, физички 
и умствени барања, комуникација и соработка, опрема, слобода за сопствено 
одлучување, работна средина, прекини и неочекувани настани, паузи и време за 
одмор, итн.

Инструменти за проценка на психолошки ризици 
Психолошките ризици на работа може да се проценат со помош на различни инструменти 
креирани од психолози и стручњаци за безбедност при работа. Во овој случај проценката 
се вршеше со помош на SPA Прашалникот – Проверка на психолошкиот обем на работата 
(Мец и Роте – Metz & Rothe, 2003) од Универзитетот од Потсдам. SPA ги комбинира анализите 
на работата и личните анализи и се состои од три дела:

�� SPA-S (ситуација) овозможува проценка на работната ситуација поврзана со 
состојбата преку надворешни испитувачи;

�� SPA-P (лице) е поделено на SPA-P1, кое го вклучува личниот одраз на состојбата 
на работната сила и SPA-P2, што го потврдува индивидуалниот напор преку 
карактеристиките на ситуацијата;

�� SPA-S и SPA-P се поделени на пет полиња на анализа за да се овозможи директна 
споредливост:

�� (а) слобода на одлучување,
�� (б) сложеност/варијабилност,
�� (в) барања за квалификација,
�� (г) ситуации склони на ризик/специјални барања за сигурност на работењето,
�� (д) напорни работни услови.

Во рамките на овие полиња на анализа, кои се набројани како 37 прашања, појавата на 
оптоварувања на грешки може да се смета за неверојатна (вредност 0), веројатна (1), 
најверојатна (2) или акутна (3).

�� SPA-E (ефект) е листа на можни телесни или умствени поплаки кои ги пријавиле 
работниците во текот на последните месеци. Работниците опишуват различни 
физички и умствени поплаки кои може да се категоризираат според индивидуалното 
искуство како ‘слаби’, ‘очигледни’ или ‘силни’.

Се користеше AVEM дијагноза (Архетипови на искуство и однесување поврзани со 
работата, Schaarschmidt & Fischer, 2003) за да се анализира индивидуалното искуство на 
психосоцијалниот напор и индивидуалните стратегии за справување со стрес. 
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Резултатите беа комплетирани со прашалникот Salutogene субјективна анализа на 
работата – SALSA (Удрис и Риман – Udris & Rimann, 1999). SALSA-прашалникот се заснова 
на концептот на ‘салутогенези’. Дизајниран е да ги процени гледиштата на работниците 
за одредени карактеристики на нивната работа. SALSA се состои од скали во пет клучни 
опсези: карактеристики на работата, организациски ресурси, обем на работата и 
оптоварување предизвикано од работната средина или надворешните услови.

Се анализираа аспекти на тимска работа со користење на прашалникот за тимска работа 
– FAT (Кауфелд – Kauffeld, 2004). Успешната тимска работа зависи од тоа дали сите 
членови на тимот имаат иста цел. Предуслов е еден тим да може соодветно да управува со 
барањата на својата работа. Врз основа на ова, во тимот може да се развие заемна доверба, 
поддршка и почитување кои го зголемуваат единството на тимот. FAT-прашалникот помага 
да се процени тимската работа со помош на скали кои ги мерат ориентацијата на целта, 
остварувањето на задачата, единството и преземањето одговорност за тимската работа.

По првата фаза на проценка, се анализираа резултатите, кои потоа беа претставени 
од универзитетските експерти и за нив дискутираше управниот одбор. Се организираа 
работилници за повратни информации за да се изнесат резултатите пред раководителите 
на одделение, медицинските сестри и негувателите. Ова овозможи изготвување и 
имплементирање на акциони планови.

Во Nauen се воспоставија две здравствени друштва: првото во одделението за итни случаи 
и второто друштво составено од медицински сестри од различни одделенија. Управниот 
одбор на болницата предлагаше членови на здравственото друштво. Здравственото 
друштво го предводеа експерти од Универзитетот од Потсдам и тие беа обучувани од 
претставниците за управување со квалитет. Целта на здравствените друштва беше да 
дискутираат за решенија во поглед на индивидуални и колективни превентивни мерки. 
Второто здравствено друштво исто така требаше да опфати проблеми кои се однесуваат 
на односите и комуникацијата помеѓу различните одделенија во болницата. На крајот 
од работата на раководството на болницата им се претставија конкретни предлози за 
понатамошно дејство.

Слика 39: Ризикот од умствен напор е особено акутен помеѓу медицинските сестри кои работат 
во одделенија за посебна нега

Оптоварувања и ресурси

Експертите сметаа дека постои акутен ризик за умствен напор, особено помеѓу 
медицинските сестри кои работат во одделенијата за интензивна нега, за итни случаи 
и за анестезија, како и во хируршкото одделение. Овој напор произлегуваше поради 
комбинација на:

�� намалена слобода за одлучување;
�� голема сложеност и варијабилност на работата;
�� екстремни барања кои се однесуваат на сигурноста на работата;
��дополнителен напор поради други неповолни работни услови.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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END BOX

After the first phase of the assessment, the results were analysed, then presented 
by the university’s experts and discussed by the steering committee. Feedback 
workshops were organised to present the results to ward managers, nurses and care 
workers. This enabled action plans to be drawn up and implemented.

Two health circles were set up in Nauen: one on the emergency ward, and the 
second comprising nurses from various different wards. Health circle members were 
nominated by the hospital management board. The health circle work was guided 
by experts from the University of Potsdam and underwent training from quality 
management representatives. The aim of the health circles was to discuss solutions in 
terms of individual and collective preventive measures. The second health circle was 
also required to address interface and communication problems between different 
wards in the hospital. At the end of the health circle work concrete proposals for 
interventions were presented to the hospital’s management for further action.

R e s u l t s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t

Loads and resources

The experts considered that there was an acute risk of mental strain, particularly 
among nurses working in intensive care, emergency ward, anaesthesia and the 
surgical ward. This strain came about because of a combination of:

reduced latitude for decision-making;OO

high complexity and variability of work;OO

extreme requirements concerning reliability of work;OO

additional strain due to other unfavourable working conditions.OO

job characteristics, organisational resources, social resources, workload, and load 
caused by working environment or external conditions.

Teamwork aspects were analysed using the Questionnaire on teamwork — FAT 
(Kauffeld, 2004). Successful teamwork depends on all team members having 
the same goal. The precondition is that a team can adequately manage its job 
requirements. Based on this, it can develop mutual trust, support and respect 
which enhance the cohesion of the team. The FAT-questionnaire helps evaluate 
teamwork by means of scales measuring goal orientation, task accomplishment, 
cohesion, and assumption of responsibility for the teamwork.

Figure 39: The risk of mental 
strain is particularly acute 
among nurses working  
in high-care wards©
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Самите медицински сестри ја воочија нивната работна ситуација на ист начин, особено 
во однос на големата потреба од сигурност и точност на нивната работа. На позитивната 
страна, тие сметаа дека нивната работа е разновидна и предизвикувачка. Можеа да ги 
користат своите професионални квалификации и уживаа социјално единство и добра 
соработка со колегите. Тие изречно се оградија во однос на дозволената слобода за 
одлучување и ограничените можности за учество (пр. кога пополнуваат распореди за 
работата и списоци за персонал на готовност).

Останати критикувани точки беа краткиот период на запознавање со средината за новите 
медицински сестри и негуватели, недостатокот на координација во составувањето на 
распоредите за операционата сала и вршењето на внатрешен пренос на пациенти помеѓу 
одделенијата генерално. За овие и други прашања се разговараше во здравствените 
друштва и како резултат се подготвија нови насоки за обука на новите работници. Исто 
така се направија промени во раководството со пренос на пациенти и назначување на 
операциони сали.

Во здравствените друштва исто така се зборуваше за ограничениот опсег за индивидуално 
одлучување и недостатокот на општо учество. Здравствените друштва излегоа во пресрет 
на поплаките со поттикнување на нов начин на изготвување распореди и списоци за 
персонал на готовност кои делегираа повеќе одговорност за одделенијата. Покрај ова, 
раководството ги тестираше циклусите на ротирање на работата, земајќи ги предвид 
новите насоки за обука за медицинските сестри и негувателите кои учествуваат. Првичните 
повратни информации беа позитивни, така што иницијативата ќе продолжи и ќе се 
прошири. 

Анализа на временски буџет и комуникации

Анализата на временскиот буџет покажа дека медицинските сестри трошеа многу време 
вршејќи административна работа. Тие трошеа една третина од своето вкупно работно 
време со пациенти и 24% од своето време извршувајќи административни и канцелариски 
задачи. Дополнителни 5% од времето тие користеа на општа одделенска пракса. Други 
поголеми задачи беа помагање на лекарите или колегите и издавање на медицински 
рецепти.

Слика 40: Процент од времето кое медицинските сестри во Havelland го трошат за различни 
задачи

Медицинските сестри сметаа дека административните задачи конкретно им го одвлекуваат 
вниманието и се тешки. Тие имаа чувство  дека работата со документација ги оддалечува од 
важната работа која опфаќа медицинска нега. Како последица на тоа, административните 
задачи беа делегирани во ноќните смени, кога имаше повеќе време да им се посвети на 
ваквите работи бидејќи обемот на работа која опфаќа медицинска нега се намалува ноќе.

рутинска одделенска 
работа 5% администрација и 

документација
24%
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9%помагање на 
лекарите

13%

издавање на 
медицински 
рецепти 16%

нега
33%
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Мерки за понатамошна интервенција и обука

Се извршија некои конкретни интервенции во работната средина за да се подобрат 
општите работни услови на персоналот за нега. Такви примерите се следните:

�� подобро осветлување за лапароскопија (хирургија) во операционите сали;
�� прицврстување на апаратурата за реанимација на кислород во анестезија;
�� инсталирање дополнителни ноќни ормарчиња во одделението за интензивна нега;
�� инсталирање нов софтвер за пристап до лабораториски резултати на персонален 

компјутер во одделението за итни случаи.
Здравствените друштва исто така воведоа програма за индивидуална превенција која 
вклучуваше мерки за обука по прогресивна мускулна релаксација, управување со стрес, 
комуникациски стратегии и управување со конфликти. Се спроведе обука за тоа како да 
се постапува со насилство на работното место и за справување со смрт и оплакување. 
Во соработка со Lufthansa Flight Training (Обука за летови на Луфтханза) се понудија 
дополнителни сесии за обука: одделенските тимови посетуваат дводневни семинари каде 
што ги изразуваат предностите и слабостите на нивната работна организација и тимска 
работа. Тимовите се поттикнати да изнајдат практични решенија во насока на подобрување 
на работната состојба во нивното одделение.

Пристап на раководството
Како последица на проектот, раководството на болницата можеше да ги преточи проценката 
на ризик и унапредувањето на здравјето во трајни процеси и да ги интегрира во своите 
системи за управување со квалитетот и здравјето. Се усвоија принципите на управување, 
вклучувајќи дополнителни сесии за обука и стандарди за управување со здравје кои може 
да се измерат со ‘избалансирана картичка за запишување резултати’.

Повратните информации за безбедноста и здравјето при работа сега се составен елемент 
од интервјуата за процена како и на средбите на персоналот и тимот. На овој начин, 
повратните информации на работниците за прашања кои се однесуваат на безбедноста и 
здравјето се интегрирани во тековни процеси на управување.

Соочени проблеми
Работниците мораше да се убедат за потребата и добивката од мерките за унапредување 
на здравјето. Имено, потребна е целосна соработка на целата група за унапредување на 
здравјето. Оттаму, клучна активност беше информирањето и мотивирањето на работниците 
да учествуваат во мерки за проценка на стресот и унапредување на здравјето. Раководството 
се сомневаше дека тековната обука прерасна во голема рутина за вработените така што 
имаше потреба реално да се мотивираат вработените за да посветат особено внимание на 
мерките за унапредување на здравјето.

Се воспоставија само две здравствени друштва. Пожелно беше да учествуваат и повеќе 
вработени. Покрај тоа, некои работници ја критикуваа политиката на назначување членови 
за здравствените друштва, велејќи дека би претпочитале учеството да е доброволно.

Фактори за успех
Проектот имаше целосна поддршка од раководството на болницата, кое всушност и 
првично беше мотивација за проектот. Внатрешното искуство за унапредување на здравјето 
исто така беше корисно за време на фазата на проценка.

Сеопфатниот пристап на проектот беше голема предност: со вклучување на податоци 
од различни извори (документација на интегриран систем за управување, прашалници, 
набљудувања и здравствени друштва), би можело да се утврдат стресорите и слабите точки 
во рамките на организацијата.

Постоечкиот систем за управување со квалитетот овозможи брза интеграција на 
управувањето со здравјето по проектната фаза. Проектот лесно би можел да се пренесе во 
траен дизајн со примена на постоечки процеси, инфраструктура и ресурси на персоналот.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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The health circles also introduced a programme for individual prevention that 
included training measures in progressive muscle relaxation, stress management, 
communication strategies, and conflict management. Training is provided on how to 
handle violence at work and dealing with death and mourning. Additional training 
sessions are offered in cooperation with Lufthansa Flight Training: ward teams go 
on two-day seminars where they reflect on strengths and weaknesses of their 
work organisation and teamwork. Teams are encouraged to come up with practical 
solutions to enhance the work situation in their ward.

Management approach

As a consequence of the project, the hospital management has been able to convert 
risk assessment and health promotion into permanent processes and integrate both 
into its quality and health management systems. Principles of management were 
adopted, including further training sessions and health management standards which 
can be measured with a ‘balanced scorecard’.

Feedback on occupational safety and health is now an integral element in appraisal 
interviews as well as in staff and team meetings. In this way, workers’ feedback on 
safety and health issues is integrated in ongoing management processes.

P r o b l e m s  f a c e d

Workers had to be persuaded of the necessity and profit of health promotion measures, 
because to be successful health promotion needs the full cooperation of the target 
group. A key activity was therefore informing and motivating workers to participate in 
stress evaluation and health promotion measures. The management suspected that 
ongoing training had become so routine for employees that there was a need to really 
motivate them to pay particular attention to the health promotion measures.

Only two health circles were established. More participation would have been 
desirable. In addition some workers criticised the policy of nominating members for 
health circles, saying they would have preferred it if participation had been voluntary.

S u c c e s s  f a c t o r s

The project had the full backing of the hospital management, who in fact motivated 
for the project in the first place. In-house experience in health promotion was also 
useful during the assessment phase.

The comprehensive approach of the project was a great advantage: by including data 
from various sources (integrated management system documentation, questionnaires, 
observations, and health circles) the stressors and weak points in organisation could 
be identified.

The existing quality management system allowed the quick integration of the health 
management after the project phase. The project could be transferred into a permanent 
design easily by using existing processes, infrastructure, and personnel resources.

T r a n s f e r a b i l i t y

The presented project is a beacon in the way it shows how psychosocial risks at 
work can be integrated into the risk assessment process. It shows how and why 
every employer should take mental strain and questions on good work organisation 
into consideration when carrying out risk assessments. Mental strain and bad work 
organisation can easily lead to overload and also cause somatic disorders. Statistics 
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Преносливост 
Претставениот проект е светилник поради начинот на кој покажува како психосоцијалните 
ризици на работа може да се интегрираат во процесот на проценка на ризици. Покажува 
како и зошто секој работодавач треба да ги земе предвид умствениот напор и прашањата 
кои се однесуваат на добрата организација на работата кога врши проценки на ризик. 
Умствениот напор и лошата организација на работата лесно може да доведат до 
преоптоварување и воедно може да предизвикаат телесни (соматски) нарушувања. 
Статистиката покажува дека умствените нарушувања се едни од главните причини за 
трајна или долгорочна неспособност за работа.

Во болниците Хавеланд подоцна се започнаа нови проекти и интервенции. Во продолжение 
се проценија работните услови на лекарите и медицинскиот персонал (доказ дека проектот 
може да се пренесе во други одделенија, компании, итн.). Еден пример од резултатите е 
воведување на нови модели на работно време за групите работници.
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7.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ – 
БУЧАВА, ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА И КЛИМА
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7.1. Резимиран случај: мелница за цемент - инсталирање 
на мелница за цемент од валчест тип со ниска емисија на 
бучава 

Кипар

Вовед
Активноста се одвиваше во процесот на мелење цемент во цементната индустрија. 
Проблемот се однесуваше на високите нивоа на бучава.

Позадина
Процесот на мелење беше со користење на традиционални мелници со кугли со високи 
емисии на бучава. Ова доведе до нарушувања на слухот кај работниците во близина 
на машината. Покрај тоа, мелницата со кугли која се наоѓаше на источната страна од 
фабриката создаваше непријатна бучава за соседните куќи, особено ноќе кога мелницата 
продолжува да работи. 

Цели
Целта на проектот беше да се намали нивото на бучава со инсталирање на нов тип на 
мелница.

Делокруг на проектот – што беше направено
Компанијата сакаше да ја зголеми количината на произведуван цемент со купување на 
дополнителна мелница за цемент. Во поглед на потребата да се намали бучавата за време 
на процесот на мелење на цементот, се донесе одлука да се купи мелница со валци. Целта 
беше да се намалат нивоата на бучава под 45 db(A). Исто така се одлучи новата мелница 
да се постави источно од старата мелница со цел да се избегне вознемирувањето на 
соседните куќи од бучавата на мелницата.

Резултати и проценка на проектот
Со инсталирањето на новата мелница со валци, нивоата на бучава се намалија од 92 dB(A) 
на < 45 dB(A). Покрај тоа, соседите престанаа да се жалат.

Трошокот за целата инсталација изнесуваше околу 7.000.000 евра. Ова се сметаше за 
релативно висок трошок, но сепак резултатите беа импресивни. Новата мелница го реши 
проблемот со продуктивноста на фабриката, a истовремено, без дополнителни трошоци, 
го реши I проблемот со нивоата на бучава.

Примената на оваа технологија со ниска емисија во цементната индустрија може да се 
пренесе и во други компании.
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Информации за контакт
Vassiliko Cement Works Public Company Ltd

Mr C. Theofilou (Г. К. Теофилу)

PO Box 22281

1519 Nicosia

CYPRUS 

Телефон: +357 24845555

Електронска пошта: c.theophilou@vassiliko.com

7.2. Електромагнетно поле кај заварувачи – намалување 
на изложеноста на магнетни полиња кај заварувачи од 
индукциони греачи кои се користат во електрани

Полска

КЛУЧНИ ТОЧКИ
�� Намалување на изложеноста на електромагнетни полиња кај работниците
�� Намалување на професионалните ризици поврзани со изложеноста на 

електромагнетни полиња.
�� Примена на ефективен технички метод за намалување на електромагнетните 

опасности на работното место
�� Примена на ефективно дејство за намалување на електромагнетните опасности кај 

изворот на електромагнетни полиња.

Организација
BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Вовед
Електромагнетните полиња се присутни во работната средина како резултат на 
употребата на електрични уреди. Индустриските уреди за индукционо греење се примери 
на вообичаени извори на изложеност на електромагнетни полиња. Во близина на 
индукционите греачи постои силно магнетно поле (MF), кое се користи за пред-загревање 
на лачно заварени метални елементи со висока маса и напојувано со висока електрична 
струја, обично од 50 Hz до 10 kHz. Изложеноста на електромагнетни полиња може да 
предизвика различни биолошки ефекти со голем број последици за луѓето кои може да 
доведат до опасности по здравјето. За заштита од несаканите последици по здравјето 
предизвикани од електромагнетните полиња, границите на изложеност се дефинирани како 
национални прописи или меѓународни упатства објавени од научни тела. Законодавството 
за национална безбедност и здравје при работа во Полска ги опфаќа електромагнетните 
полиња кои се создаваат со индукциони греачи од 1995 година. Во 2004 година се усвои 
Директивата 2004/40/ЕС за барања за безбедност и здравје за работници изложени на 
електромагнетни полиња.
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Може да се применуваат различни технички мерки за да се избегне прекумерната 
изложеност на работниците. Дејството опишано овде беше преземено со цел кај 
заварувачите да се намали нивото на изложеност на магнетно поле од индукциони греачи 
кои се користат во електрани за време на заварување на метални цевки до ниво кое е во 
согласност со прописите за безбедност и здравје при работа.

Позадина
Изворот на изложеност на електромагнетни полиња (индукциони греачи кои се користат 
за пред-загревање на лачно заварени цевки) се утврди како дел од проценката на 
безбедносните и здравствени услови на работното место во една електрана во контекст 
на зајакнување на полското национално законодавство. Раководството на BOT Elektrownia 
Bełchatów Power Station S.A. презеде дејство по иницијатива на заварувачите кои работат 
во близина на индукциски греачи за пред-загревање на лачно заварени цевки и се 
фокусираше на изложеност на електромагнетни полиња од индуктори. По проценката, 
се донесе одлука да се преземат мерки за намалување на изложеноста со намалување 
на електромагнетните полиња кај изворот. Компанијата ги финансираше трошоците за 
вежбата и исто така побара помош од експертите од CIOP-PIB (Централниот институт за 
заштита на трудот – Национален истражувачки институт).

Цели
Главни цели на проектот беа следните:

�� да се утврдат карактеристиките и нивото на изложеност на заварувачите на 
електромагнетни полиња од индуктори за пред-загревање на лачно заварени цевки;

�� да се намали нивото на изложеност на електромагнетни полиња кај работниците за 
да биде во согласност со законските барања;

�� практична употреба на електромагнетната заштита како техничко средство за 
намалување на електромагнетната опасност кај изворот.

Делокруг на проектот – што беше направено
Електраните користат метални цевки со должина од повеќе километри за транспорт на 
вода како разладна вода и водена пареа како водечко средство на електрични турбо 
генератори. Овие цевки постојано се поправаат или менуваат, што изискува употреба на 
лачно заварување. Индукционото греење се користи за пред-загревање на поврзувачките 
делови од цевките за да се добијат лачни заварени споеви со најдобар квалитет.

Индукторите кои се состојат од неколку жичени калеми треба да се постават на растојание 
од неколку сантиметри од краевите на заварените цевки. Индукторите и каблите кои 
ги напојуваат со електрична струја се извори на силно магнетно поле (MF) со средна 
фреквенција (вообичаено од 50 Hz до 10 kHz).

Процесот на заварување обично е рачно управуван од страна на двајца заварувачи, кои 
работат на приближно 30-50 cm од работната површина. 

Слика 41: Услови на изложеност на 
електромагентни полиња за време 
на лачно заварување на цевки 
претходно загреани со индуктори
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Првиот чекор беше да се одредат карактеристиките на изложеност на електромагнетни 
полиња и да се процени нивото на изложеност на заварувачите. Мерењата и проценката 
на електромагнетни опасности покажаа дека при гореспоменатите услови, работниците 
може да се изложени на магнетно поле со густина на магнетен флукс до неколку десетици 
микротесли. Тоа значи дека нивото на изложеност на заварувачите на магнетно поле од 
индукторите ги надминува границите пропишани со Директивата 2004/40/ЕС на Европскиот 
парламент и на Советот во однос на минималните барања за безбедност и здравје во 
однос на изложеноста на работниците на ризиците кои произлегуваат од физички агенси 
(електромагнетни полиња) како и законодавството за безбедност и здравје при работа 
воспоставено во Полска.

Резултатите од првичната проценка водеа до вториот чекор од дејството. Компанијата 
одлучи да изведе и да направи електромагнетна заштита за да го намали ризикот за 
електромагнетни полиња кај изворот и да ја намали изложеноста на заварувачите 
до прифатливо ниво. Анализата на дистрибуцијата на магнетно поле во близина на 
индукциските греачи и карактеристиките на активноста на заварувачот покажаа дека 
електромагнетен штит од индуктори би бил најдоброто техничко решение за намалување 
на нивото на изложеност. Електромагнетната заштита на изворите на електромагнетни 
полиња е ефективен технички метод за отстранување или намалување на изложеноста на 
работниците. Овој метод се препорачува со Директивата 2004/40/ЕС и од Меѓународната 
организација на трудот како сигурен начин за намалување на електромагнетните 
опасности.

Како последица на тоа, се дизајнираше заштитна структура за да се прилагодат ергономските 
карактеристики на активностите на заварувачите во близина на индукторите. Потоа се 
произведоа штитовите. Понатаму се измери нивото на изложеност на електромагнетни 
полиња на заварувачите во близина на заштитените индуктори. Мерењата на заштитната 
ефективност на прототип штитовите ја потврди соодветноста на избраниот метод. Потоа 
се тестираа штитовите направени од различни материјали и се донесе одлука за конечна 
верзија.

Дејството го изврши BOT Elektrownia Bełchatów S.A. со научна поддршка од надворешни 
експерти од CIOP-PIB. Овие технички експерти беа одговорни за вршење на мерењата на 
електромагнетните полиња, за проценка на изложеноста на работниците и за обезбедување 
научна поддршка за дизајнот на заштитата. Дизајнот и изведбата на заштитата ги извршија 
работниците на BOT. Трошоците ги покри BOT електраната.

Резултати и проценка на проектот
Главниот резултат на дејството е ефективната употреба на електромагнетната заштита за 
да се намали нивото на магнетното поле во близина на индукционите греачи, а со тоа и 
да се намали нивото на изложеност на работниците. Изложеноста на магнетното поле кај 
работниците се намали за три до четири пати и се спушти до прифатливо ниво.

Применетиот метод за намалување на електромагнетните опасности кај изворот на 
електромагнетни полиња овозможи компанијата да постигне усогласеност со барањата 
за безбедност и здравје при работа без поголеми финансиски трошоци. Дизајнот на 
заштитната структура се прилагоди на ергономските карактеристики на активностите 
на заварувачите во близина на индукторите и работниците го прифатија како рутинска 
практика.

Соочени проблеми
Работниците и раководството на компанијата беа целосно ангажирани во проектот. Како 
резултат на тоа, немаше проблеми кои се однесуваат на финансирањето или нивото 
на посветеност. Сепак, произлезе значаен технички проблем поради недостатокот на 
објавени препораки за детални методи за електромагнетна заштита. Овој метод на 
намалување на електромагнетните полиња сѐ уште е „работа во тек“ и проценката на 
ефикасноста на конкретен штит би била можна единствено по неговото произведување 
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и инсталирање во реална работна средина. Процесот на дизајн на заштитната структура 
се поддржа со нумеричките симулации на дистрибуција на електромагнетни полиња во 
близина на индукторите, вклучувајќи реално сценарио на работното место.

Фактори за успех
Главните фактори за успех на проектот беа следните:

намалување на изложеноста на работниците на електромагненти полиња со практично 
имплементирање на електромагнетната заштита;

намалување на изложеноста на заварувачите до прифатливо ниво;

размена на искуство, знаење и мислења помеѓу различните чинители кои учествуваат во 
дејството – работници, проектанти, научни експерти и раководството.

Преносливост на проектот
Методот за намалување на ризикот кај изворот опишан погоре може да се пренесе на 
други претпријатија со примена на слична технологија на лачно заварување на претходно 
загреани метални структури. Проблемот со прекумерна изложеност на магнетно поле 
кај работниците е универзален поради карактерот на активностите на работниците 
за време на одржувањето на цевководните системи. Искуството со употребата на 
електромагнетните штитови може да се применува на други работни места во индустрии 
кои користат индукционо греење на метални елементи, како на пример ковање, калење, 
лемење, жарење, подобрување на цврстината и ублажување на напрегањето. Потребата 
за проценка и намалување на изложеноста на работниците на електромагнетни полиња 
прерасна во приоритет ширум Европа поради процесот на правно транспонирање на 
барањата на Директивата 2004/40/ЕС во секоја земја-членка (задолжително до 2012 
година). 

Референци
Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum
health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks
arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC), Official Journal L 184, 18 May 2004.

‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) Guidelines
for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields
(up to 300 GHz)’, Health Physics, 1998, Vol. 74, No 4 (April), pp. 494–522.

Karpowicz, J., and Gryz, K., ‘Practical aspects of occupational EMF exposure
assessment’, Environmentalist, 2007, Vol. 27, No 4, pp. 535–553.

Karpowicz, J., Hietanen, M., and Gryz, K., ‘EU Directive, ICNIRP Guidelines and Polish
Legislation on Electromagnetic Fields’, International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics, 2006, Vol. 12, No 2, pp. 125–136.

Koradecka, D., Pońniak, M., Jankowska, E., Skowroń, J., and Karpowicz, J., ‘Chemical,
Dust, Biological and Electromagnetic radiation hazards’, Handbook of Human Factors
and Ergonomics, 2006, Willey & Sons, New Jersey, pp. 945–964.

Reilly, P.J., ‘Applied Bioelectricity’, From Electrical Stimulation to Electropathology, Springer-
Verlag, New York, 1998.
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Информации за контакт
BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Rogowiec 97-406
Bełchatów 6
POLAND 

Arkadiusz Wdowiak (Аркадиусз Вдовиак)
Телефон: +48 447352493
Факс: +48 447352075
Електронска пошта: arkadiusz.wdowiak@elb.bot.pl

Bogusław Kołatek(Богуслав Колатек)
Телефон: +48 447354185
Факс: +48 447352075
Електронска пошта: boguslaw.kolatek@elb.bot.pl

Central Institute for Labour Protection (Централен институт за заштита на трудот)
National Research Institute (CIOP-PIB) (Национален истражувачки институт)
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
POLAND 
Krzysztof Gryz (Кристоф Гриз)
Телефон: +48 226234650
Факс: +48 226233693
Електронска пошта: krgry@ciop.pl

Jolanta Karpowicz (Јоланда Карповиц)
Телефон: +48 226234650
Факс: +48 226233693
Електронска пошта: jokar@ciop.pl
Интернет: http://www.ciop.pl

7.3. Резимиран случај: изолација на бучава – изолација на 
бучава од преса и машина за редење палети

Грција

Вовед
Иницијатор беше одделението за производство на гипс картон на KNAUF Plaster Works 
Α.Β.Ε.Ε, каде што се работи со преса и машина за редење палети. Овие две машини 
предизвикуваат високи нивоа на бучава кои честопати надминуваат 105 dB(A).

Позадина
Активноста се презеде бидејќи изложеноста на бучва во одделението за производство на 
гипс картон значително ја надминуваше законски пропишаната гранична вредност.
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Цели
Директорот на фабриката ја поведе иницијативата со цел значително да се намалат 
нивоата на бучава кај изворот, заштитувајќи ги 13те работници кои работат со пресата и 
машините за редење палети.

Идејата беше да се намали нивото на бучава на овие машини со нивно преместување во 
специјално изолирани простории.

Делокруг на проектот – што беше направено
Директорот, инженерот за безбедност, раководителот на одделението и техничарите 
заеднички одлучија да ги постават бучните машини во специјално изолирани простории. 
Ѕидовите на секоја изолирана просторија се обложија со два слоја гипс картон кој 
содржи слој на камена волна со дебелина од 10 сантиметри. Од внатрешната страна на 
конструкцијата се постави материјал кој апсорбира бучава (ригофон) со дебелина од 5 
сантиметри. Така, крајната делебина на ѕидовите достигна 20 сантиметри. Кровот во 
двата случаи (просторијата за пресата и просторијата за редење палети) се конструираше 
од истиот изолациски материјал и лесно би можел да се премести за потребите на 
одржувањето. Сите прозорци и врати двојно се застаклија. Двете простории имаат два 
големи двојно застаклени прозорци за да им овозможат на работниците да го надгледуваат 
работењето на машините.

Во просторијата за редење палети требаше да се конструираат два отвори, по еден на која 
било страна од машината, со цел да се олесни производството. Како резултат, бучавата се 
губеше во две насоки.

Вкупниот трошок за интервенцијата вклучувајќи материјали и изградба изнесуваше 14.000 
евра. 

Резултати и проценка на проектот
Според извршените мерења во производствената линија, нивоата на бучава во 
просторијата за пресата се спуштија од 105 dB(A) на помалку од 86 dB(A). Нивоата на 
бучава во просторијата на машината за редење палети се спуштија од 92 dB(A) на помалку 
од 85 dB(A).

Првичната цел на дејството беше изложеноста на работниците на бучава да се сведе 
на минимум. Ова се постигна до значителен степен. Сепак, проблемите останаа поради 
фактот што нивоата на бучава сѐ уште се релативно високи.

Техничките компоненти на интервенцијата успешно може да се пренесат и во други 
компании кои се соочуваат со слични проблеми.

Информации за контакт
Stanos
Gerasimos Kourkoutas (Герасимос Куркутас)
305 00 Amphilochia
GREECE 
Телефон: +30 2642029100
Факс: +30 2911229115
Електронска пошта: knauf@knauf.gr
Интернет: www.knauf.gr
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7.4. Електромагнетно поле за лепило – контрола на 
електромагнетното поле, на пример кај уреди за сушење 
лепило

Финска

Клучни точки
�� Изложеност на работниците на електромагнетни полиња.
�� Намалување на ризикот со заштита и работни позиции.

Организација
Фински институт за здравје при работа (FIOH)

Вовед
Радиофреквентните апарати за лепење и уредите за сушење лепило вообичаено работат 
на фреквенции од 13.56 и 27.12 MHz. Некои видови на материјали за лепење може да се 
исушат многу брзо со радиофреквентни полиња. Во Финска оваа техника главно се користи 
во производството на дрвени материјали како што се извиткан мебел од шперплоча, рамки 
за прозорци и врати и плочести елементи. Ова значи дека работниците се изложени на 
високи електромагнетни полиња. Финскиот институт за здравје при работа (FIOH) ги има 
измерено просечните вредности на изложеност за електрично поле од 82 V/m и 0.22 A/m 
(n = 46) и околу 16% од изложеностите ги надминувале насоките на ICNIRP (ICNIRP, 1998; 
Куситуома и др., 2001).

Меѓународната организација на трудот (МОТ) објави водич за добри практики за 
безбедноста во употребата на радиофреквентни диелектрични греачи и апарати за 
лепење (Меѓународна организација на трудот, 1998). Сепак, има одредени специфични 
карактеристики на уредите за сушење лепило и намалување на електромагнетното поле 
(EMFR) кои заслужуваат понатамошна проценка. Исто така постои Директива за заштита 
на работниците од ризици кои произлегуваат од електромагнетни полиња (Директивата 
2004/40/ЕС). Во Шведска и САД се изведоа студии на радиофреквентни греачи (Колмодин-
Хедман и др. – Kolmodin-Hedman et al., 1988, Ериксон и Хенсон – Eriksson & Hansson, 1985). 

Позадина
Финскиот институт за здравје при работа ги контролира и следи компаниите во областа 
на електромагнетните полиња. Во Финска еден специјален закон, VNp 473/85, пропишува 
дека за електромагнетните демагнетизирачки полиња на високофреквентни уреди (10-
100 MHz), изложеноста на работниците не треба да надминува 60 V/m или 0.2 A/m и 
моменталните максимални нивоа се 300 V/m и 0.8 A/m. Кога вредностите на изложеност 
се надминати, секоја трета година мора да се врши повторна проценка. Како дел од 
оваа проценка, од 1985 година редовно се следат многу работни места кои користат 
високофрекветни електромагненти уреди.

Цели
Целта на овие контроли и повторни контроли е да се намалат нивоата на изложеност 
согласно насоките дадени во VNp 473/85. Сѐ на сѐ, FIOH ги изврши овие мерења и 
проценки за повеќе од 230 работни места во Финска и околу 50 претпријатија неколку 
пати ги користеа услугите на Институтот за потребите на повторната контрола. 
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Делокруг на проектот – што беше направено
Проектот се спроведе со цел да се добие општа слика за вредностите на изложеност за 
работниците и да се соберат доволно податоци за изготвување на препораки за работните 
места.

Мерењата извршени од страна на Финскиот институт за здравје при работа (FIOH) за 
време на контролите и повторните контроли би можеле да послужат како основа за овие 
препораки. Соодветните работници ќе бидат образовани и обучени за новите препораки.

Резултати и проценка на проектот
Резултатите од мерењата на пластичните апарати за лепење и зацврстувачи за лепило 
се прикажани во Табелата 14. Се утврди дека околу 30-50% од мерењата ги надминуваат 
граничните вредности на меѓународните насоки на местата на изложеност и дека околу 
70-80% од мерењата ги надминуваат овие гранични вредности во близина на машините. 
Ова значи дека постои огромен опсег за намалување на радиофреквентните полиња.

Табела 14: Резултати од мерењата во близина на пластичните апарати за лепење и 
зацврстувачи за лепило 

Изложеност во 
Е поле, V/m

E поле просечен 
макс. на 
работното 
место, V/m

Изложеност 
на H pole, 
A/m

H поле 
просечен макс. 
на работното 
место, А/m

Просек (n) 82 (n = 47) 442 (n = 23) 0.22 (n = 46) 1.1 (n = 23)

Највисоката максимална 
вредност во целиот 
материјал

900 1 800 0.8 5.2

ICNIRP и VNp 473 насоки – 
гранични вредности

60 300 0.2 0.8

Бројот на работни места кои 
ги надминува насоките

11 од 47
(23%)

11 од 23
(48%)

16 од 46
(35%)

8 од 23
(35%)

(n = број на мерења)

Вообичаено компаниите ги намалуваат полињата со заштита, со користење на специјални 
работни методи и со заземјување. Најтипичен метод на заштита е користење на Фарадеев 
кафез – метална мрежа. Електродата треба да се заштити колку што е можно подобро, 
но за уреди за сушење лепило понекогаш може целата површина да се заштити со 
Фарадеев кафез. Полнењето и повторното полнење се врши така што еден ѕид се подига 
со електричен мотор. За овие зацврстувачи за лепило, времето на вклучување на полето 
обично е неколку минути и потоа работниците не треба да бидат во близина на машината 
додека радиофреквентното поле е вклучено.

Друго важно средство за намалување на изложеноста е да се одржува растојание 
од калапите каде што радиофреквентното поле е вклучено. Денес овие машини се 
многу автоматизирани и работниците треба да се свесни за тоа од каде потекнува 
демагнетизирачкото поле. Во таа смисла, FIOH препорача компаниите да обојат жолти 
линии во кои може да се надминат насоките и исто така да инсталираат светло кое свети 
кога полето е вклучено. Предупредувачките известувања исто така може да се постават 
на границите од тие области така што целиот фабрички персонал може да се предупреди 
кога ќе влезат во оваа област.

Согласно Директивата 2004/40/ЕС работниците треба да се информирани за опасностите 
кои произлегуваат од радиофреквентните полиња. Исто така, персоналот за одржување 
треба да е информиран за опасностите на електромагнетните полиња доколку влегуваат 
во кафези или генераторски куќишта.
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The measurements made by FIOH during inspections and re-inspections could serve 
as a basis for these recommendations. The relevant workers would be given education 
and training on the new recommendations. 

R e s u l t s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t

The results of measurements of plastic sealers and glue hardeners are shown in 
Table 14. About 30–50  % of the measurements were found to exceed the threshold 
values of international guidelines at the exposure sites, and about 70–80  % of the 
measurements were found to exceed these threshold values near the machines. This 
means that there is enormous scope for reduction of radio frequency fields.

Usually companies reduce the fields by shielding, by using special work methods,  
and by grounding. The most typical shielding method is to use a Faraday cage — a 
metallic mesh net. The electrode should be shielded as well as possible, but for glue 
drying devices it is sometimes possible for the whole area to be shielded by a Faraday 
cage. The loading and reloading is done so that one wall is lifted away by an electric 
motor. For these glue hardeners the field-on time is usually several minutes, and then 
the workers need not be near the machine while the RF field is on.

The other important means of reducing exposure is maintaining a distance 
from the moulds where the RF field is on. Nowadays these machines are highly 
automated and it is necessary for the workers to be made aware of where the stray 
field is coming from. In this respect FIOH has recommended that companies should 
paint yellow lines inside which the guidelines can be exceeded, and also install a 
light that flashes when the field is on. Warning notices can also be placed at the 
boundaries of those areas so that all factory personnel can be warned when they enter 
this area.

Directive 2004/40/EC requires that workers be informed about the dangers of the RF 
fields. Also, maintenance personnel should be informed about the dangers of EMF if 
they go inside cages or generator enclosures.

P r o b l e m s  f a c e d

Grounding is not always successful. Sometimes grounding can even increase the 
exposure if the grounded floor material goes under the worker. Then the body 
currents can directly go to grounded material.

E field 
exposure, 
 V/m

E field  
average max  
at workplace, 
V/m

H field 
exposure,  
A/m

H field  
average max  
at workplace, 
A/m

Average (n) 82 (n = 47) 442 (n = 23) 0.22 (n = 46) 1.1 (n = 23)

The highest peak value 
in the whole material

900 1 800 0.8 5.2

ICNIRP and VNp 473 
guidelines — threshold 
values

60 300 0.2 0.8

The number of 
workplaces exceeding 
guidelines

11 of 47  
(23  %)

11 of 23  
(48  %)

16 of 46  
(35  %)

8 of 23 
 (35  %)

Table 14: Results of the measurements near plastic sealers and glue hardeners 

(n = number of measurements)
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Соочени проблеми
Заземјувањето не е секогаш успешно. Понекогаш заземјувањето може дури и да ја зголеми 
изложеноста доколку заземјениот материјал од подот се најде под работникот. Потоа 
струите на телото директно може да одат до заземјениот материјал.

Лабавите метални делови може да предизвикаат искри во близина на машините и ова може 
да доведе до експлозија доколку има присуство на прашина или експлозивен хемиски гас.

Прекинувачите за ракување со високофреквентни машини понекогаш се инсталираат 
директно на генераторот или конструкцијата на уредот за зацврстување на лепило. Ова 
може да се надмине со отстранување на разводните табли од изворот на радијација.

Понекогаш површинските полнења кај генераторот или во близина на други куќишта може 
да се многу високи и ова воедно може да доведе до проблеми со други електрични уреди 
и електрични удари за луѓето.

Фактори за успех
Во многу автоматизирани фабрики каде што работниците само го набљудуваат процесот 
(од далеку), добро се контролира изложеноста на електромагненти полиња. Единствен 
исклучок е тоа што работниците за одржување треба да одат во близина на овие 
радијациски уреди кога напојувањето на електромагнетните полиња е вклучено. Доколку 
машината рачно се полни, работните фази се организирани така што работникот може да 
биде подалеку од машината кога е вклучено напојувањето на електромагнетните полиња. 
Заштита може да се изврши околу машината или околу работникот.

Преносливост на проектот
Овие податоци може да се применат на други високофреквентни уреди, но на пример, 
за пластични уреди за лепење, истовремено може да се применат и многу други техники 
како што се задни електроди, заштита на електроди, итн. Ваквите решенија може да се 
поделотворни за тие намени. На работните места треба да има поставени практични 
информации за тоа како да се намалат електромагнетните полиња и се надеваме дека 
националното спроведување на Директивата помага во оваа насока. Постои потреба од 
пакет за обука за оваа цел.
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7.5. Резимиран случај: температура 40/28 – намалување на 
температурата со инсталирање на ладилници за вода во 
зграда 

Кипар

Вовед
Активноста се одвиваше во зграда за изработка на рамки во фабрика за цемент каде што 
температурата беше екстремно висока.

Позадина
За време на летните месеци температурата во постројката се движеше помеѓу 39 и 
42°С. Првично компанијата се обиде да го реши проблемот со инсталирање на 22 мали 
вентилатори на местото. Сепак ситуацијата не се подобри. По интервенциите и препораките 
од Трудовиот инспекторат, раководството на компанијата одлучи да имплементира 
драстично решение за да ја подобри добросостојбата на вработените. Раководителот за 
безбедност на местото одлучи да инсталира два климатизери.

Цели
Намалување на температурата со инсталирање на разладувачи за вода во една зграда.

Делокруг на проектот – што беше направено
Раководителот за безбедност на фабриката, по проучувањето на техничките детали на 
зградата, одлучи да инсталира два разладувачи на воздух со вода во објектот. Истите се 
инсталираа пред летото, за време на рутинско одржување на фабриката. Трошокот за 
разладувачите на воздух беше 4.000 евра, додека трошокот на работните филтри беше 
800 евра.
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cy p r u S

I n t r o d u c t i o n

The activity took place in a frame-making building in a cement factory where the 
temperature was extremely high.

B a c k g r o u n d

During summer months the temperature in the plant was 39–42 ºC. Initially the 
company tried to solve the problem by installing 22 small fans on the site. However 
the situation didn’t improve. After interventions and recommendations from the 
Labour Inspectorate the company management decided to implement a drastic 
solution to improve the well-being of employees. The safety manager of the site 
decided to install two air coolers.

A i m s  a n d  o b j e c t i v e s

Reduction of temperature by installing water coolers in a building.

S c o p e  o f  t h e  p r o j e c t  —  w h a t  w a s  d o n e

The safety manager of the factory, after studying the technical details of the building, 
decided to install two air coolers with water inside the building. They were installed 
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Резултати и проценка на проектот 
Системот имаше одлични резултати и сите работници уживаат во подобрената работна 
средина. Инсталацијата на ладилници на вода ја спушти температурата во зградата од 40 
на 28°С.

Единствениот проблем беше што конечното решение не беше утврдено од почетокот и 
компанијата мораше да инвестира во два типа на решенија. Применуваното техничко 
решение овде успешно може да се пренесе за слични проблеми со висока температура.

Информации за контакт
Vassiliko Cement Works Public Company LTD
Mr C. Theofilou (Г. К. Теофилу)
PO Box 22281
1519 Nicosia
CYPRUS 
Телефон +35 724845555
Електронска пошта: c.theophilou@vassiliko.com
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before the summer, during routine maintenance of the factory. The cost of the air 
coolers was EUR 4 000 and that of the water filters was EUR 800.

R e s u l t s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t

The system had excellent results and all workers enjoy an improved work 
environment. The installation of the water coolers dropped the temperature in the 
building from 40 to 28 ºC.

The only problem was that the final solution was not found from the beginning and 
the company had to invest in two types of solutions. The technical solution applied 
here can be successfully transferred for similar high temperature problems.

C o n t a c t  i n f o r m a t i o n

Vassiliko Cement Works Public Company LTD

Mr C. Theofilou

PO Box 22281

1519 Nicosia

CYPRUS

Tel. +35 724845555

E-mail: c.theophilou@vassiliko.com
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8.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА

ЗАКЛУЧОЦИ
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Се избраа осумнаесет случаи (и седум резимирани случаи) од голем број занимања 
и економски сектори низ Европа. Тие прикажуваат како специфичните компании ги 
процениле и управуват со своите ризици. Некои го отстранија или спречија односниот 
ризик, додека други пак успеаа драстично да го намалат ризикот. Преземените активности 
за проценка на ризиците и за управување со нив, се преносливи на други слични работи и 
економски сектори и на други земји-членки на ЕУ. Секако, тие ќе треба да се прилагодат 
на специфичностите на секоја индустрија или работно место.

8.1 Основни фактори за успех

Различните случаи го отежнуваат јасното одредување на главните фактори за успех. 
Сепак, сите случаи имаат одредени заеднички основни фактори.

�� Детална проценка на ризик е логичен и структурен предуслов за ефективно 
елиминирање/намалување на ризикот.

�� Силна мотивација од страна на една релевантна и моќна група (како што е одделение, 
работнички управен одбор, работодавач). Голема мотивација од иницијаторите на 
дејството да се управува со ризиците или специфичен ризик и непостоење на силен 
приговор од другите страни или надвор од институцијата.

�� Поддршка од врвното раководство. Ова е суштински важно со цел да се обезбеди 
достапност на потребните ресурси за проектот како што се буџет, човечки ресурси, 
опрема, итн.

�� Вклученост на важните чинители како што се самите работници (партиципативна 
проценка на ризик), човечки ресурси, финансиско одделение, практичари за 
безбедност и здравје при работа, итн. Работниците се значајна група која треба да е 
мотивирана и вклучена од самиот почеток. Тие не треба да се вклучени единствено во 
анализата на ризик, туку исто така и за време на одредувањето и имплементирањето 
на можни решенија. Нивното практично и детално знаење и компетентност честопати 
се потребни за развој на изводливи превентивни мерки.

�� Добра анализа/знаење за ефективни потенцијални решенија, најдобри практики и 
достапни научни или технолошки иновации.

�� Атмосфера на доверба во која преовладува соработката помеѓу клучните чинители 
кои се вклучени во процесот на проценка на ризици.

�� Отсуство на поголеми пречки за усвојување на превентивните или заштитните мерки. 
Тие би можеле да вклучуваат:

o економски бариери како што е недостаток на економски ресурси или 
негативни проценки на трошоците и придобивките;

o недостаток на достапни решенија како што се алтернативни технологии, 
механизација, работни процеси;

o негативни влијанија за другите (работници, одделенија) со пренос на 
ризикот во друга област.
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�� Силна мотивација на релевантна и моќна група

�� Поддршка од врвното раководство

�� Вклученост на важни чинители

�� Детална проценка на ризик

�� Анализа на ефективни решенија и најдобри практики

�� Доверба и соработка помеѓу страните

�� Отсуство на поголеми пречки за усвојување на превентивни/заштитни мерки

8.2. Дополнителни ‘супер’ фактори за успех

Покрај овие основни фактори за успех, кои се вообичаени за сите случаи, анализата 
на случаи покажува дека постојат одредени дополнителни фактори за успех кои ги 
мотивираат чинителите да одат подалеку од вообичаеното за да постигнат резултати кои 
се далеку над просекот.

Некои од овие дополнителни фактори се следните:

 � голема мотивираност да се биде најдобар во секторот или само да се биде колку е 
можно подобар или да се подобри имиџот на компанијата или да се подобри имиџот 
на одделението за безбедност и здравје (пр. БЕЗ НЕЗГОДИ, НАГМЕЧЕНИ ПРСТИ, 
BETTERLIFT);

 � истакнатата услога која ја имаат засегнатите лица на работното место (или лицата кои 
се изложени на ризик) во планирањето на текот на работата (пр. BETTERLIFT, INKJET);

 � постоечки потешкотии во замена на болните работници (пр. РАБОТНИЦИ НА ПАТОТ, 
РЕКРЕАТИВНИ БРОДОВИ, INKJET)

 � голема мотивираност да се развие интегриран пристап за безбедност и здравје при 
работа (пр. ХОЛИСТИЧКА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, СТРЕС ВО БОЛНИЦИТЕ, РОТО-
РАБОТА – ROTOWORK, BETTERLIFT);

 � постоење на внатрешни капацитети за одредување (и развој) на ефективни решенија 
(пр. BETTERLIFT, NOCODUST);

 � достапност на едноставни решенија за големи ризици (пр.  ВАКЦИНИРАЊЕ, МЕЛНИЦА 
ЗА ЦЕМЕНТ, ТЕМПЕРАТУРА 40/28, ЧИСТЕЊЕ НА СОПИРАЧКИ);

 � соодветно следење на усвоените превентивни или заштитни мерки (дали мерките 
всушност се имплементираат? дали функционираат? дали се  соодветни?) (пр. 
BETTERLIFT, РАБОТНИЦИ НА ПАТОТ, НАГМЕЧЕНИ ПРСТИ, СТРЕС ВО БОЛНИЦИТЕ);

 � достапност на надворешна поддршка за комплексни или напредни решенија (пр. 
NOCODUST, NOWODUST, ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ПОЛЕ ЗА ЛЕПИЛО, HPD-ПРУГА, УБОД 
ОД ИГЛА, ШРАФЦИГЕРИ, INKJET, СТРЕС ВО БОЛНИЦА, РОТО-РАБОТА – ROTOWORK);

 � постоење на јавна поддршка за мали и средни претпријатија во цел сектор (пр. 
ВАКЦИНИРАЊЕ);

 � мотивација да се намалат трошоците поврзани со несреќи и болести кај многу ризични 
занимања или области (пр. РАБОТНИЦИ НА ПАТОТ, РОТО-РАБОТА – ROTOWORK, 
ВАКЦИНИРАЊЕ).
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Позитивни основни фактори
�� Голема мотивираност да се биде најдобар во секторот/колку е можно подобар
�� Важна улога на работните места во текот на работата
�� Потешкотии во замена на болните работници
�� Голема мотивираност за интегриран пристап
�� Внатрешни капацитети за одредување ефективни решенија

Фактори за олеснување на решението
�� Внатрешни капацитети и мотивација да се оди надвор од ‘просекот’
�� Едноставни решенија за достапни високи ризици
�� Јавна поддршка за достапните комплексни или напредни решенија
�� Цел да се намалат високите трошоци 

Доколку ваквите дополнителни фактори се додадат на основните фактори за успех, 
значителното намалување на ризикот или дури и елиминирање на ризикот изгледа 
изводливо.

Еден суштински фактор во успехот е успешно да се поврзе фазата на проценка на ризик со 
следниот чекор, имено, со планирањето на фазата на управување со ризици. Главната цел 
на оваа фаза е да се одредат и да се удвојат можните мерки за елиминирање/намалување 
на ризикот. 

Кај малите и средните претпријатија, овие капацитети за планирање и спроведување  
поголеми проекти и развивање ефективни решенија генерално се помалку развиени. Но 
како што покажуваат некои од случаите, како и поголемите компании, малите и средни 
претпријатија може ефективно да се поддржани со научни или технолошки проекти или 
активности за јавна поддршка.

Најголем дел од студиите на случај се карактеризираат со мешавина од превентивни 
мерки (справување со ризици кај изворот, прилагодување на работата на поединецот, 
прилагодување на техничкиот напредок, давање соодветни инструкции на работниците, 
итн.). Усвојувањето на овие меѓусебно поврзани мерки на различни нивоа (организациско, 
индивидуално, итн.) исто така претставува клучен фактор.

По имплементацијата на решенијата, важно е да не се заборави да се проценат резултатите 
со цел да се одреди можниот пренос на ризици или појавата на нови ризици. Процесите на 
проценка на ризик се дел од стратегија за постојано подобрување.

Некои од придобивките на вршењето соодветна и детална проценка на ризици и 
елиминирање на ризици кои во суштина се намалуваат на работното место, се јасно 
опишани во овие случаи. Овие придобивки го вклучуваат следното:

�� Безбедни и здрави работни места (помалку боледувања, помал обрт на персонал, 
мотивирана работна сила, помалку поплаки, подобра работна средина (помалку 
непријатност поради високите нивоа на бучава, работа во незгодни положби, високи 
температури, итн.);

�� намалување на трошоците кои произлегуваат од несреќи при работа и болест 
(помалку отсуства);

�� во некои случаи вкупните трошоци за решението се помали отколку трошокот за 
претходното решение/ситуација;

�� имплементираните промени (реорганизација на работното место, нова или 
адаптирана механизација, нови работни процеси) не само што се побезбедни и 
поздрави, туку исто така и поефикасни и попродуктивни;

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks
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If such additional factors are added to the basic success factors, a strong risk reduction 
or even the elimination of the risk seems to be feasible.

One crucial factor in success is to connect the risk assessment phase successfully to 
the next step, namely the planning or risk management phase. The main aim of this 
phase is to identify and adopt the possible risk elimination/reduction measures.

In SMEs these capacities to plan and conduct larger projects and develop effective 
solutions are generally less developed. But, as some of the cases show, like larger 
companies, SMEs can be supported effectively by scientific or technological projects 
or public support activities.

Most of the case studies feature a mixture of preventive measures (combating risk at 
source, adapting the work to the individual, adapting to technical progress, giving 
appropriate instructions to workers, etc.). The adoption of these interconnected 
measures at various levels (organisational, individual, etc.) is also a key success factor.

After the solutions have been implemented, it is important not to forget to assess the 
results in order to identify the possible transfer of risks or emergence of new risks. Risk 
assessment processes are part of a strategy of continuous improvement.

Some of the benefits of carrying out a proper and detailed risk assessment and 
eliminating or substantially reducing risks at the workplace are clearly described in 
these cases. These benefits include:

healthy and safe workplaces (less sick leave, lower staff turnover, a motivated OO

workforce, fewer complaints, a better work environment (less discomfort due to 
high levels of noise, working in awkward postures, high temperatures, etc.);

a reduction in costs arising from occupational accidents and illness (less OO

absenteeism);

in some cases the overall costs of the solution are lower than the cost of the OO

previous solution/situation;

the implemented changes (the reorganisation of the workplace, new or adapted OO

machinery, new work processes) are not only safer and healthier but also more 
efficient and more productive;

Positive background factors

High motivation to be the best in the sector/as good as possible OO

Important role of the workplaces in the work flowOO

Difficulties in replacing sick workersOO

High motivation for an integrated approachOO

Internal capacities to identify effective solutionsOO

Solution facilitating factors

Internal capacities and motivation to go beyond the ‘average’OO

Simple solutions for high risks availableOO

Public support for complicated or advanced solutions availableOO

Objective to reduce high costsOO
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�� усвоеното решение значи дека работата може да се врши со помал број работници 
(поради намалување на количината на потребна физичка сила, на пример).

Затоа систематската проценка на ризик ги подобрува безбедноста и здравјето на работното 
место и деловното постигнување воопшто.
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the solution adopted means that the job can be done by a wider range of workers OO

(due to a decrease in the amount of physical strength needed, for instance).

Systematic risk assessment therefore improves workplace safety and health and 
business performance in general.
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Оваа контролна листа ги здружува факторите за успех од проектите за кои стануваше збор 
во овој документ за да им овозможи на вработените да научат од практичното искуство 
на другите и да се уверат дека се опфатени сите можни гледишта на ситуацијата кога се 
вршат проценки на ризик и кога се смислуваат решенија за утврдените ризици.

Да, 
апсолутно

Да, 
веројатно

Неодреден
Не, 
веројатно 
не

Не, 
апсолутно 
не

Проценка на 
ризик

Дали јас/ние ги опфатив/ме 
сите важни аспекти?

Дали јас/ние го земав/ме 
предвид елиминирањето 
на ризикот или различните 
опции за намалување на 
ризикот?

Дали јас/ние ги вклучив/ме 
сите важни луѓе, вклучувајќи 
вработени и стручњаци?

Решение Дали јас/ние ја проверив/
ме достапноста на решение 
(референтни процеси во 
слични претпријатија, 
насоки за најдобраи 
практики)?

Дали јас/ние ги прашав/ме 
добавувачите на опрема?

Дали постои потенцијал во 
рамките на претпријатието 
да се осмисли добро 
решение (компетенции, 
време)?

Дали индиректните и 
директните трошоци за 
мерките за намалување на 
ризикот ќе бидат високи? 

Дали ова решение би 
поттикнало нови ризици?

Мотивација Дали засегнатите лица се 
силно мотивирани?

Дали постојат соодветни 
групи кои би можело да 
се стават во незгодна 
положба? 

Подобрувања 
на среден/
долг рок. 
Дали 
очекувате:

Помалку несреќи или 
болести?

Добра или подобра слика 
на претпријатието?

Средна или долгорочна 
заштеда на трошоците?

Технолошки предности кои 
би можеле да произлезат од 
оваа мерка за намалување 
на ризикот?

Подобар тек на работата?
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Со цел да ја подобри работната 
средина, во однос на заштитата 
на безбедноста и здравјето 
на работниците како што е 
предвидено во Договорот и 
последователните стратегии на 
Заедницата и акционите програми 
кои се однесуваат на безбедноста 
и здравјето на работното место, 
целта на Агенцијата ќе биде 
да им обезбеди на органите на 
Заедницата, земјите-членки, 
социјалните партнери и оние 
вклучени во областа, технички, 
научни и економски информации 
за употреба во доменот на 
безбедноста и здравјето при 
работа.
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