CHECK-LISTA
IDENTIFIKACIJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ IZPOSTAVLJENOSTI NEVARNIM SNOVEM
Pred vami je check-lista (kontrolni seznam), ki vam lahko pomaga pri identifikaciji in obvladovanju tveganj,
povezanih z izpostavljenostjo nevarnim snovem. S spodnjim seznamom lahko preverite dejavnosti vaše
delovne organizacije na področju nevarnih snovi na delovnem mestu, zaznate prednosti in pomanjkljivosti v
trenutnem načrtu, pomaga pa vam lahko tudi pri določanju ukrepov.
Pri vsaki navedeni trditvi s področja ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu označite, ali navedeno
velja ali ne velja za vašo delovno organizacijo. V zadnjem stolpcu lahko navedete predviden ukrep, s katerim
menite, da bi lahko čim učinkoviteje obvladali tveganje.

IDENTIFIKACIJA NEVARNIH SNOVI
DRŽI
Identifikacijo nevarnih snovi smo v organizaciji že izvedli.
Identifikacijo nevarnih snovi in obvladovanja tveganj
redno posodabljamo.
Za vse nevarne snovi je na voljo varnostni list.
Delavci imajo dostop do varnostnih listov dobaviteljev.
V organizaciji uporabljamo ali proizvajamo nevarne
kemične snovi v obliki surovin, vmesnih, stranskih ali
končnih proizvodov, odpadkov, čistil ipd.
Delavci v naši organizaciji so lahko izpostavljeni nevarnim
biološkim snovem, kot so bakterije, virusi, plesni ipd.
Delovni procesi v organizaciji lahko proizvajajo prah ali
hlape.
Delavci, ki niso neposredno vpleteni v delovni proces, so
lahko izpostavljeni nevarnim snovem (npr. delavci na
sosednjem delovnem mestu, nadrejeni).
Za vsako nevarno snov, ki so ji delavci lahko izpostavljeni
poznamo:
- Delovne procese, ki vključujejo nevarne snovi
-

Število izpostavljenih delavcev

-

Količino in trajanje izpostavljenosti

-

Ukrepe, ki tveganja zmanjšujejo

NE
DRŽI

PREDVIDENI UKREPI

DRŽI

NE
DRŽI

PREDVIDENI UKREPI

Delavci izpostavljeni nevarnim snovem so se že
pritoževali o:
- Zastrupitvah
-

Težavah ali boleznih dihal

-

Težavah ali boleznih kože

-

Raku

-

Alergijah

-

Reproduktivnih težavah

OBVLADOVANJE TVEGANJ, KI SO POSLEDICA IZPOSTAVLJENOSTI NEVARNIM
SNOVEM
DRŽI

NE
DRŽI

PREDVIDENI UKREPI

Vsak delavec je pisno obveščen o vseh nevarnih
snoveh, s katerimi se lahko sreča na delovnem mestu
(npr. v pogodbi o zaposlitvi).
Vsak delavec je deležen izobraževanja in usposabljanja
za ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v delovnem
procesu.
Vsak delavec pozna natančen postopek, kako ravnati v
izrednih primerih (npr. izlitje, poškropitev ipd.)
Vse nevarne snovi v organizaciji so ustrezno označene.
Vse nevarne snovi v organizaciji so ustrezno
skladiščene, tudi v ločenih prostorih, kadar je to
potrebno.
V organizaciji hranimo dokumentacijo o predhodnih
nesrečah povezanih z nevarnimi snovmi na delovnem
mestu.
V organizaciji obstaja poseben zdravstveni program za
nadzor zdravja delavcev, ki so izpostavljeni nevarnim
snovem.
Vzpostavljeno imamo možnost hitre prve pomoči in
ustrezne zdravstvene oskrbe v primeru nesreče.
Delavci izpostavljeni nevarnim snovem imajo na voljo
vso potrebno osebno varovalno opremo.
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Delavci, izpostavljeni nevarnim snovem imajo na voljo
posebne naprave na delovnem mestu, ki zmanjšajo
tveganje za zdravje.
Prezračevalni sistemi v organizaciji preprečujejo ali
zmanjšujejo tveganja za zdravje, ki jih lahko povzročajo
prah in hlapi.
Pred začetkom delovnega procesa preverjamo ali
naprave in oprema delujejo pravilno.
Uporabljamo alarmni sistem, ki spremlja in odkriva
nevarne razmere.
Vzpostavljen je preventivni program vzdrževanja za
opremo in naprave, katerih pravilno delovanje je
bistveno za varnost procesa.
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