Работодателите и тяхната
ангажираност при управление
на опасните химични вещества
на работното място –
нормативни изисквания

Кампания „Здравословни работни места“ 2018—19 г.

Управление на опасните вещества на работното
място

Защо управлението на опасните
вещества е толкова важно ?

Вредните вещества присъстват в много от съвременните
производства

Използваме вредни вещества и в бита
Служителите в много европейски държави са изложени на опасни вещества.
Често осведомеността по проблема е недостатъчна.
Опасните вещества могат да доведат до:
тежки и дълготрайни здравословни проблеми — напр. дразнене на кожата,
респираторни заболявания и рак;
рискове за безопасността, напр. пожар, експлозия и задушаване;
значителни разходи за фирмите за защитни мерки и поемане на отговорност.
Това може да се случи в резултат на еднократна експозиция или многократни
експозиции и дългосрочно акумулиране на вещества в организма.
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Проучване, поръчано от EU-OSHA и проведено от Института по
трудова медицина:
Най-опасните рисковите сектори
Въз основа на разпространението на 319 важни опасни вещества,
изследването идентифицира 5-те най-застрашени сектора:
1. Търговия и ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети
2. Производство на химикали и други химически продукти
3. Услуги за сгради и ландшафтни дейности
4. Производство на изделия от каучук и пластмаси
5. Специализирани строителни дейности
Най-опасните вещества
• Силициев диоксид: засяга широк спектър от индустриистроителството, минното дело и производството.
• Азбест: . Въпреки че е забранен в нови строителни
материали, азбестът все още присъства в съществуващите
материали и работниците може да не са наясно с неговото
присъствие.
• Разтворители: работниците в много индустрии са изложени на риск
да бъдат изложени на разтворители и емисии.
• Неинфекциозни биологични агенти : в индустрията за рециклиране
на отпадъци. Излагането е трудно да се контролира .
• Дървесен прах: вещество, класифицирано като канцерогенно.

Опасните вещества се срещат почти на всички
работни места !!!

Опасно вещество представлява всяко твърдо, течно или
газообразно вещество, което може да навреди на безопасността или
здравето на работниците.

Дозата прави отровата!

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО за
опасните химични вещества и смеси
Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбите към него
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд на работните места и при използване на работното оборудване
Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
канцерогени и мутагени
Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и
здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
азбест при работа
Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор

Два ключови законодателни акта осигуряват
яснота относно химикалите, произведени и
използвани в Европа
 REACH (регламент за регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване на химикали)
 CLP (регламент за класифициране, етикетиране и опаковане)
Регламентът (ЕО) 1272/2008 за CLP привежда предходното
законодателство на ЕС в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана
система за класифициране и етикетиране на химикали) – система на
ООН за идентифициране на опасни химикали и информиране на
потребителите относно тези опасности.
Регламентът за CLP влезе в сила на 20 януари 2009 г.и постепенно
замени класифицирането и етикетирането на директивите
за опасните вещества (67/548/ЕИО) и опасните
препарати (1999/45/EО). Двете директиви бяха отменени на
1 юни 2015 г.

Опасностите от химикали се съобщават посредством
предупредителни думи и пиктограми на етикетите и
информационните листове за безопасност.

Нови пиктограми в червена рамка заменят познатите
оранжеви символи за опасност.

НОВИТЕ ПИКТОГРАМИ, КОИТО ЗАМЕНИХА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
ДО СЕГА

НОВИ ТЕРМИНИ ЗАМЕНИХА СТАРИТЕ:


смеси вместо продукти



опасни вместо рискови



пиктограми вместо символи



предупреждения за опасност вместо фрази за риск





препоръки за безопасност вместо съвети за
безопасност

предупредителни думи (напр. „Опасност“,
„Предупреждение„) заменят знаците за опасност

Класифициране
ОХВ и смеси се класифицират въз основа на:


Физикохимичните свойства



Токсикологичните свойства и



Екотоксилогичните им свойства.

В CLP опасните химичните вещества и смеси са
групирани в три категории: опасности за здравето,
физически опасности и опасности за околната среда.

Пътища за проникване на опасните вещества

Чрез

вдишване
 Чрез поглъщане
 През кожата
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ЗЗБУТ
Основни принципи на превенция
1. Избягване на рисковете;
2. Оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
3. Ограничаване на рисковете при източника на възникването
им;
5. Привеждане в съответствие с техническия прогрес;
6. Замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
7. Обозначаване на съществуващи опасности и източници на
вредни за здравето и безопасността фактори;
8. Използване на колективните средства за защита с предимство
пред личните предпазни средства;
9. Даване на съответни инструкции на работещите.

3 стъпки за управление на опасни вещества
Идентифициране на опасностите:
Изготвя се списък на веществата/химическите продукти, използвани и генерирани на работното
място
Събира се информация за вредите, които причиняват и как се случва това, напр. от етикетите и
информационните листове за безопасност
Проучва се дали се използват канцерогени или мутагени, за които са валидни по-строги правила
Оценка на експозицията:
Определя се кой може да бъде изложен на въздействието, вкл. хигиенисти и работници по
поддръжката
Прави се оценка на експозицията на работниците от гледна точка на тип, интензитет,
продължителност, честота на излагане, вкл. комбинация от експозиции
Взема се предвид комбинираният ефект от други рискове, напр. рискове от пожар, проникване през
кожата или работа във влажна среда
Определяне на мерки:
Списъкът с опасностите се използва за изготвяне на план за действие и определяне на
отговорниците за неговото изпълнение
Контролира се изпълнението и се оценява въздействието на мерките

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

 При работа с опасни вещества работните процеси
трябва да са механизирани и автоматизирани

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

 В зависимост от вида и степента на вредност на
веществата - непрекъснат или периодичен контрол за
съдържанието на ОХВ във въздуха на работните места

 В процеси, при които се осъществява непрекъснат
контрол, се осигурява сигнализация за наличие на
концентрации, по-високи от допустимите газоанализаторни и газосигнализаторни системи,
свързани с аварийна вентилация

В работните помещения, в които има отделяне на прах,
токсични и други вредни вещества, се осигурява
принудителна вентилация.
 При източника на отделяне на вредни вещества се
устройва местна (локална) вентилация

Общообменни вентилационни
съоръжения

 За всяка вентилационна или пречиствателна уредба се
води документация, съдържаща техническите й
параметри, резултати от изпитвания и измервания и
инструкция за експлоатация и ремонт.

 За всяка вентилационна и пречиствателна уредба
след въвеждането й в експлоатация се съставя
досие , което се съхранява в определено със заповед
длъжностно лице.

 Всички процеси, свързани с получаване, употреба,
съхранение и транспортиране на ОХВ се извършват в
херметизирано оборудване

Организационни мерки
1.Обучение
2.Инструктаж
3.Инструкции за безопасна работа
4. Картотека на използваните опасни химични
вещества и смеси
5. Информационни листове на използваните опасни
химични вещества и смеси

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗДРАВЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ
ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

Работодателят е длъжен да осигури предотвратяване и защита
срещу експлозии, като предприеме технически и/или
организационни мерки, съобразени с естеството на работата и в
съответствие със следните приоритети и основни принципи:
1. предотвратяване на образуването на експлозивна атмосфера;
2. предотвратяване на възпламеняването на експлозивната
атмосфера и намаляване на опасните последици от експлозия,
Мерките се преразглеждат редовно, но не по-рядко от един
път годишно, както и при всеки случай, когато възникнат
значителни промени.

Условия за възникване на експлозия:
„Експлозивен триъгълник”
ЕНЕРГИЯ
(Термична или Електрическа)

Ex
КИСЛОРОД
(Въздух)

ВЪЗПЛАМЕНИМИ
ВЕЩЕСТВА

(Газ, Пара,
Аерозоли, Прах)

Експлозията е внезапна химична реакция на възпламеним
материал с кислород, съпроводена с едновременно
освобождаване на голямо количество енергия.

ПРАХОВА ЕКСПЛОЗИЯ

Какво е особеното на праховата експлозия ?
Прах с размер по-малко от 420 микрона се разглежда като високо експлозивен източник.
Например, размерът на частиците на брашното са около 100 микрона.
Под 420 микрона, праховите частици са достатъчно леки за да се задържат повече време във
въздуха и да образуват експлозивна атмосфера.

Експлозия

разпръскване

+

огън

Запалимо вещество (прах)

=

+
Ограничено
пространство

ПРАХОВА ЕКСПЛОЗИЯ

Видове прахообразни вещества, довели до експлозия
Метали
10%

Други
6%

Зърнени култури
34%

Хартия
2%

Въглища
10%

Изкуствени
материали
14%

Дървесина
24%

ПРАХОВА ЕКСПЛОЗИЯ

Източници на запалване
Други
14%

Електрически
съоръжения
4%

Статично
електричество
9%

Триене
9%

Открит
огън
17%
Механична
искра
31%

Огневи работи
3%
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Самозапалване
6%

Горещи
повърхности
7%

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ


Класифицира местата, където може да възникне експлозивна
атмосфера, по зони .



Спецификацията на оборудването трябва да отговаря на
класификацията на зоните, където е инсталирано, като се
съблюдават характеристики на възпламеняването и
температурната спецификация.



На служителите се извършва обучение за предпазване от
експлозии.



Работата се извършва в съответствие с писмени инструкции,
утвърдени от Работодателя.



Изработва се система за разрешение за работа.



Опасните места трябва да са обозначени с предупреждаващ
знак

Класификация на зони


Зона 0 - това е място, където експлозивна
атмосфера, състояща се от смес на
възпламеними вещества под формата на газове,
пари или аерозоли и въздух, съществува
постоянно или продължително време или
възниква често.



Зона 1 - това е място, където експлозивна
атмосфера, състояща се от смес на
възпламеними вещества под формата на газове,
пари или аерозоли и въздух, е вероятно
понякога да възникне при нормални условия на
работа.



Зона 2 - това е място, където експлозивна
атмосфера, състояща се от смес на
възпламеними вещества под формата на газове,
пари или аерозоли и въздух, не е вероятно да
възникне при нормални условия на работа, а
ако възникне, това ще бъде само за кратко
време.

Класификация на зони


Зона 20 - това е място, където експлозивна атмосфера, под формата на
смес от диспергиран запалим прах и въздух, съществува постоянно или
продължително време или възниква често.



Зона 21 - това е място, където експлозивна атмосфера, под формата на
смес от диспергиран запалим прах и въздух, е вероятно понякога да
възникне при нормални условия на работа.



Зона 22 - това е място, където експлозивна атмосфера, под формата на
смес от диспергиран запалим прах и въздух, не е вероятно да възникне
при нормални условия на работа, а ако възникне, това ще бъде само за
кратко време.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ
Идентифициране на
областите, в които има
опасност от възникване на
експлозивна атмосфера

Идентифициране на местата,
където могат да възникнe
отделяне на експлозивни
вещества

Характеризиране на източниците на изпускане.
Характеризиране на вентилацията.

Класификация на зоната

Забалежка: Източниците на
запалване не оказват влияние
върху определяне вида зона.

Входовете на местата, където може да възникне
експлозивна атмосфера в такова количество, което
да застраши здравето и безопасността на
работещите, се маркират с предупреждаващ знак

Знак "Място, където може да възникне експлозивна атмосфера"
Предупреждаващият знак "Място, където може да възникне експлозивна
атмосфера" има триъгълна форма, черен графичен символ "EX" върху жълта
повърхност и черна ограждаща линия (жълтата повърхност заема най-малко 50 %
от площта на знака).

ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ,
СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА
КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА
За всяка дейност, при която може да възникне риск от
експозиция на канцерогени или мутагени, трябва да се определят
видът, степента и продължителността на експозицията на
работещите за извършване оценката на риска и определяне на
съответните мерки.

При оценяването на риска се отчитат всички възможни пътища
на експозиция, включително по кожен път.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
 ограничава използването на канцерогени или мутагени на работните места
чрез заместването им с вещества, смеси или процеси, които не са опасни или
са по-малко опасни за здравето и безопасността на работещите, когато това е
технически и технологично осъществимо.
 определя работните зони, в които работещите са или могат да бъдат експонирани на
канцерогени или мутагени и поставя знаци и сигнали за безопасност на труда и
противопожарна охрана и други подходящи предупредителни знаци.
 забранява консумацията на храни и напитки и тютюнопушенето в работните
места, в които съществува риск от замърсяване с канцерогени и мутагени
 осигурява защитно облекло или друго подходящо специално облекло на
работещите.
 Осигурява подходящи санитарно битови помещения и средства за измиване и
тоалет.
 създава условия за правилно съхранение, проверка и почистване на защитната
екипировка на предвидено за целта място,отделно от личното облекло.
 осигурява на работещите и/или техните представители подходящо обучение и
инструктаж

По предложение на европейската комисия в директивата за
канцерогенните и мутагенните вещества ще се включат нови гранични
стойности на експозиция за пет химикала. Тези гранични стойности
определят максимална концентрация за наличието на химикал,
причиняващ рак, във въздуха на работното място.
Избрани са следните пет канцерогени, които са от голямо значение за
защитата на работниците:


Кадмий и неговите неорганични съединения;



Берилий и неорганични съединения на берилий;



Арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични арсенови
съединения;



Формалдехид;



4,4'-Метилен-бис (2-хлороанилин) (MOCA).

Първите три канцерогени, изброени по-горе, се използват широко в
секторите като производство и рафиниране на кадмий, производство на
никел-кадмиеви батерии, механично облицоване, цинково и медно
топене, леярни, стъклария, лаборатории, електроника, строителство,
здравеопазване, пластмаси и рециклиране.

Съхранение на опасни
химични вещества и смеси


Съхраняване на леснозапалими и
горими течности



Съхраняване на втечнени горими газове



Съхранение на горими газове в бутилки



Складове за съвместно съхранение на
химични вещества

Мерки при разливи на ОХВ
1. Разливи на големи количества ОХВ – евакуация

на персонала, информиране на съответните лица и
създаване организация за осъществяване на плана за
действие при, аварии
Обучения и тренировки за действия при
аварии и пожари

 2. КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ „МАЛЪК РАЗЛИВ“?
Идентифициране на разлятото ОХВ и незабавно информиране на прекия
ръководител.
Ограничаване на разлива, обозначаване на мястото и ограничаване на
достъпа до него с подходяща маркировка.
Осигуряване на необходимите ЛПС в зависимост от характеристиката на
ОХВ.
Ако има изискване - обезвреждане на ОХВ, преди да бъде събрано като
отпадък.
Събиране чрез използване на абсорбиращи вещества. Обикновено това са
пясък, почва, инертен материал - справка с ИЛБ.
Събиране на отпадъка и поставяне в специален контейнер.
При необходимост допълнително почистване на мястото на разлива

2. Осигуряване на необходимите лични предпазни
средства в зависимост от характеристиката на
веществото/сместа (например защитно облекло, защитни
ръкавици, гумени ботуши, гумена престилка).
Гащеризон от нетъкан полиетилен,
антистатичен, без силикон, прахо-водокиселинозащитен

Обозначаване опасностите при работа с ОХВС със знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Долекарска помощ
Информацията за долекарска помощ е дадена в
информационните листове за безопасност на химичните
вещества, заедно с информация за симптомите и
уврежданията на здравето.

Осигуряване на редовни
профилактични медицински прегледи
на работещите, експонирани на опасни
химически вещества, особено на
канцерогени и мутагени.

Безопасността при работа е избор!

ИЗБЕРЕТЕ БЕЗОПАСНОСТТА!!!

