Revizija ocene tveganja zaradi Covid-19 in
definiranje konkretnih ukrepov za zaščito
pred okužbo na posameznem delovnem
mestu
Željka Kutija, Vodja sistema PZV

AGENDA
• Priprava revizije obstoječe ocene tveganja
• Osnovna izhodišča za revizijo ocene tveganja zaradi Covid-19

• Definiranje splošnih in specifičnih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid -19 v podjetju
• Definiranje konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu in
zmanjšanje preprečevanje prenosa okužbe z virusom Covid-19 v delovnih in skupnih prostorih
podjetja

• Definiranje osebne varovalne opreme za izpostavljena delovna mesta

Ocena tveganja
ZVZD-1
• Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu.
• Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno
tveganja v pisni obliki.
• V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno
delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

• Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:
o ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
o ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
o ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.
• V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Priprava revizije obstoječe ocene tveganja
• Sars-Cov-2 oz. bolezen Covid19 predstavlja novo nevarnost za zdravje
delavcev ljudi tudi na delovnih mestih, mora delodajalec skladno z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu opraviti revizijo obstoječe ocene
tveganja, kjer se oceni kakšna je nevarnost, ki jo predstavlja novi virus
ter določit ukrepe za zmanjšanje tveganja prenosa virusa med delavci
na najnižjo možno raven.

Kako začeti?

Ocenjevanje prepoznanega tveganja
(Usmerjena OT glede na tveganje za nevarnost okužbe na DM)
I. METODOLOGIJA OCENJEVANJA (Pri ocenjevanju tveganja izhajamo iz metode, ki jo predlaga Združenje za medicino dela, prometa in športa – ZMDPŠ.)
Posamezno delovno mesto – DM se klasificira v eno izmed štirih kategorij tveganja, kot sledi:

ZELO VISOKO TVEGANJE
•

Zdravstveni delavci, ki obravnavajo bolne ali osebe s sumom na okužbo z virusom

•

Delavci, ki ravnajo s kužninami

•

Zaposleni, ki skrbijo za higieno obolelih oseb

VISOKO TVEGANJE
•

Ostali zdravstveni delavci in njihovo podporno osebje

•

Reševalci, ki prevažajo bolne

SREDNJE TVEGANJE

•

Vsi, ki opravljajo delo z ljudmi in so z njimi bližje od 1,5m (trgovci, dostavljavci, vozniki, redarji, delo v skupinah…)

•

Odprema (zaposleni, ki so dnevno izpostavljeni delu s strankami, zunanjimi obiskovalci)

NIZKO TVEGANJE
•

Osebe, ki pri vsakdanjem delu nimajo tesnih stikov z drugimi osebami ali sodelavci

Ocenjevanje prepoznanega tveganja
(Usmerjena OT glede na tveganje za nevarnost okužbe na DM)
II. METODOLOGIJA OCENJEVANJA (Pri ocenjevanju tveganja izhajamo iz matrike tveganja, ki jo kot eno izmed možnosti ocenjevanja tveganja
predlaga Zbornica RS za VZD)

Ocena tveganja za posamezne skupine DM

Ukrepi, navodila in izvedba higienskih ukrepov na DM
Ukrepi za vsa delovna mesta:
• obveščanje o tveganjih, usposabljanje in izobraževanje

• higiena rok (umivanje rok!)
• higiena kašlja
• fizična razdalja (1,5m → 2m)
• zmanjšanje gostote ljudi v prostoru (ne več kot 1 oseba na 10 m2 → 15 m2)
• zmanjšanje števila službenih obiskov in poti, delo od doma
• redno čiščenje in razkuževanje delovnih površin, kljuk.. z dezinfekcijskimi robčki
• odsvetuje se nastavitev temperature zraka pod 21 °C in vlage pod 40 %

• upravljanje z zaposlenimi, okuženimi s SARS-CoV-2 in z njihovimi kontakti

VIR: Dr. Andrea Margan; 2020, SODELOVANJE SPEC. MDPŠ IN STROKOVNEGA DELAVCA VZD MED EPIDEMIJO SARS CoV-2

Ukrepi, navodila in izvedba higienskih
ukrepov na DM
Ukrepi za delovna mesta z zmernim tveganjem:
• pogostejše čiščenje in razkuževanje površin
• pogostejše umivanje/razkuževanje rok
• kjer ni možno vzdrževati najmanj 1,5 m razdalje: namesto stanja/sedenja
nasproti naj delavci stojijo/sedijo drug ob drugem ali s hrbtom skupaj,
namestitev barier iz pleksistekla; iste izmenske ekipe
• uporaba osebne varovalne opreme (zaščitne maske, vizirji)
• pogostejša izmenjava zraka (mehansko prezračevanje) vsaj 2 uri pred
prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu iz prostora. V času, ko
so ljudje prisotni v prostorih, naj mehansko prezračevanje deluje s
povečanim pretokom zraka (raziskave kažejo, da se virus uspešno širi tudi
z drobnimi kapljicami, ki v zraku ostanejo do več ur)

VIR: Dr. Andrea Margan; 2020, SODELOVANJE SPEC. MDPŠ IN STROKOVNEGA DELAVCA VZD MED EPIDEMIJO SARS CoV-2

Ukrepi, navodila in izvedba higienskih ukrepov na DM
Ukrepi za delovna mesta z visokim in najvišjim tveganjem:
• strogi higienski ukrepi pred in po stiku s
primerom/sumom na primer
• strogi higienski ukrepi pred in po uporabi osebne
varovalne opreme
• osebna varovalna oprema z višjo stopnjo zaščite:
respiratorji, obleke za enkratno uporabo, dvojne rokavice,
zaščitna očala, pokrivalo za glavo, izolirane dihalni aparati
in skafandri
• izločanje rizičnih zaposlenih zaradi zdravstvenega stanja
VIR: Dr. Andrea Margan; 2020, SODELOVANJE SPEC. MDPŠ IN STROKOVNEGA DELAVCA VZD MED EPIDEMIJO SARS CoV-2

UKREPI ZA POSEBEJ OGROŽENE SKUPINE
ZAPOSLENIH
Za posebej ogrožene skupine zaposlenih, kot so zaposleni s spodaj navedenimi boleznimi, lahko delodajalec
sprejme dodatne ukrepe (skrajšani delovni čas, premestitev na drugo delo in drugo po navodilih medicine dela:
-

Delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,

-

Delavci na kemoterapiji,

-

Nosečnice,

-

Težja srčno-žilna obolenja,

-

Sladkorna bolezen na inzulinu,

-

Stanja po kapi,

-

Težje bolezni dihal,

-

Rak (aktiven v zadnjih 3 letih),

-

Kronične bolezni jezer,

-

Kronična ledvična bolezen.

Administrativni ukrepi

Administrativni ukrepi

Administrativni ukrepi

Koordinator za odziv v zvezi s covid-19 na
delovnem mestu
• Delodajalec imenuje koordinatorja za odziv v zvezi s Covid-19 na
delovnem mestu
• Dolžnost koordinatorja je redno kontroliranje upoštevanja vseh
vzpostavljenih ukrepov za odzivanje in izbruh COVID-19.
• Informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih,
spremembah v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju na
delovnih mestih mora potekati kontinuirano tudi po ponovnem
zagonu dela.
• Dosledno izvajanje ukrepov je potrebno redno (tudi večkrat
dnevno) preverjati.
• Povečevanje obsega proizvodnje oz. storitev mora potekati
postopno ob upoštevanju trenutne epidemiološke slike, na
podlagi katere se pred vsako načrtovano spremembo na novo
oceni tveganje in pripravi nov načrt preventivnih ukrepov.

Načrt ukrepanja ob potrjeni okužbi ali sumu na okužbo
v podjetju
• Vsako podjetje mora pripraviti načrt ukrepanja v primeru prisotnosti okuženega delavca na delovnem mestu,
ki mora predvideti postopek izolacije obolele osebe, razkuževanje delovnega mesta obolele osebe (začasno
zaprtje delovišča) in preverjanje kontaktov na delovnem mestu.

Osebna varovalna oprema
• Uporaba mask je eden izmed ukrepov, s katerim lahko prispevamo k obvladovanju širjenja okužbe s SARSCoV-2. Istočasno je pomembno izvajanje tudi drugih ukrepov, kot so higiena kašlja in kihanja, pravilno
umivanje rok, izogibanje dotikanju obraza in sluznic, vzdrževanje medosebne razdalje, učinkovito
prezračevanje zaprtih prostorov, testiranje bolnih, iskanje kontaktov, karantena na domu in izolacija bolnih
oseb.
• Priporočila za uporabo mask (Tip maske) na delovnih mestih naj poda pooblaščeni zdravnik specialist
medicine dela, prometa in športa (MDPŠ), ki natančno pozna tveganja na posameznih delovnih mestih.

ZAHTEVE ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO OZ.
ZAŠČITNA SREDSTVA
Medicinske maske (SIST EN 14683:2019+AC:2019)
•

Maska tipa I – za bolnike in druge osebe za zmanjševanje tveganj ob pandemiji in epidemiji

•

Maska tipa II – za običajno zaščito (neodporne na tekočino)

•

Maska tipa IIR - preprečevanje širjenja mikroorganizmov, ki se z govorjenjem, kihanjem in kašljanjem širijo v okolje (odporne na tekočino)

Respiratorji (SIST EN 149:2001+A1:2009) Opomba: uporaba le v primeru suma stika z okuženo osebo
•

FFP2 – zaščita pred vdihavanjem kapljic in delcev, razpršenih v zraku. Zadržati morajo najmanj 94% delcev. Maske je potrebno menjati na 4 ure.

•

FFP3 – zaščita pred vdihavanjem kapljic in delcev, razpršenih v zraku. Zadržati morajo najmanj 99% delcev. Maske se lahko uporabljajo do 8 ur.

Pralne zaščitne maske iz bombaža, ustrezati morajo naslednjim zahtevam (povzeto po navodilih UKC Ljubljana):
-

izdelana iz materiala (bombaž), ki omogoča pranje pri 95°C

-

v zgornjem delu mora imeti žičko, da se ob pravilni namestitvi zagotovi tesnjenje v nosnem predelu

-

priporočamo, da naj bodo trakovi maske iz bombaža, elastika zaradi visokih temperatur pri pranju ni ustrezna

-

uporaba in vzdrževanje: skladno z navodili proizvajalca

RAZKUŽILA (povzeto po navodilih NIJZ)

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.
Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji
uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. Opomba:
razkuževanje ima prednost pred umivanjem samo takrat, ko rok ni možno oprati!

Konkretni ukrepi-reorganizacija dela
Delovni proces je potrebno vnaprej načrtovati tako, da bo ves čas zagotovljena varna razdalja vsaj
1, 5 metra med zaposlenimi ter med zaposlenimi in strankami (tudi v času malice in prihoda na delo
oz. odhoda domov).
Predlogi ukrepov:
• delo v »izolaciji« (brez kontaktov z drugimi) ali od doma,
• preprečevanje vstopa v podjetje osebam z znaki prehladnega obolenja ali vročino (merjenje
temperature ob vhodu)
• preprečevanje gneče na vhodu v podjetje:
o drseči delovni čas,
o uvedba 30 - 60 minutnega premora med dopoldansko in popoldansko izmeno

• Zmanjševanje števila zaposlenih v prostoru:
o uvedba dodatne izmene, prerazporeditev delovnega časa,
o upočasnitev tekočih trakov in s tem zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,

Konkretni ukrepi-reorganizacija dela
• zmanjševanje norme oz. hitrosti stroja tako, da bo stroj lahko posluževal le en
delavec naenkrat,
• pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev
reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi,
• preprečevanje tesnih stikov med odmorom za malico, več terminov za malico,
podaljšanje časa za malico,
• ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine,
• omejevanje ne nujnih medsebojnih stikov (sestanki preko internetnih in/ali
omejevanje števila sestankov in udeležencev sestankov)
• malicanje v pisarnah,
• prerazporeditev stolov v jedilnicah,
• prerazporeditev delovnih miz.

Higiena delovnega mesta in osebna higiena
Predlogi ukrepov:
• Redno zračenje prostorov,

• Uporaba kirurških ali pralnih mask,
• Redno umivanje in razkuževanje rok,
• Uporabo rokavic svetujemo le v primerih, kjer to zahteva proces dela:
• Rokavic ne razkužujemo, saj lahko razkužilo poveča njihovo prepustnost.
• Medtem ko jih nosimo, se z njimi ne dotikamo obraza.
• Z istimi rokavicami ne delamo na različnih deloviščih.
• Po uporabi jih odvržemo v koš, oziroma na dogovorjeno zbirno mesto.
• Redno čiščenje oz. razkuževanje površin (ne spregledati najbolj kritičnih točk – kljuke, tipkovnice, zvonci,…).

Obveščanje zaposlenih
• Zaposlene je potrebno še pred prihodom na delo seznaniti s
spremembami in jim podati natančna navodila za delo v novih razmerah
(oglasna deska, plakati, elektronska pošta, displej). Izobraževanje se
ponovi prvi dan dela in to pred pričetkom dela. Poudarek naj bo na
izobraževanju delovodij.
• Zaposleni morajo obvestiti svojega nadrejenega in ostati doma, če imajo
znake bolezni dihal ali vročino.

Primer programa konkretnih ukrepov za
preprečevanje okužbe s covid-19 na DM

Primer programa konkretnih ukrepov za
preprečevanje okužbe s covid-19 na DM

Ukrepi za preprečevanje okužbe na DM
• Ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 veljajo za
vse zaposlene.
• Ukrepi se sprejemajo na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih,
sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih
boleznih pri epidemiji COVID-19 in vsemi naknadno prejetimi
pravnimi akti vlade RS in pravnimi akti drugih odgovornih
organov ter navodili pooblaščenega zdravnika medicine dela in
izvajalca strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri
delu.
• Vsi ukrepi veljajo za vse skupine delovnih mest in sicer od
razglasitve do ukinitve ukrepov, kar se zaposlenim sporoča pisno
(elektronska pošta, oglasne deske, …). Ukrepi se določajo in
spreminjajo skladno z razvojem epidemije.

SODELOVANJE SPEC. MDPŠ IN STROKOVNEGA DELAVCA
VZD MED EPIDEMIJO SARS CoV-2
• Usmerjena OT glede na tveganje za nevarnost okužbe na delovnem mestu
• Ukrepi, navodila in izvedba higienskih ukrepov na delovnem mestu

• Prepoznavanje »tveganih mest« za prenos okužbe med sodelavci
• Ugotavljanje visoko rizičnih stikov na delovnem mestu
• Svetovanje glede organizacije dela zaposlenih
• Ureditev izoliranega delovnega mesta, stigma in strah sodelavcev pred okužbo

• Zagotavljanje pogojev za varno delo od doma
• Izbira in izvedba hitrih testov za ugotavljanje okužbe pri asimptomatskih delavcih
• Ugotavljanje rizičnih skupin zaposlenih
• Postopek ugotavljanja poškodbe pri delu

• Vračanje na delo
• Pozne posledice: omejena delazmožnost, odškodnine
VIR: Dr. Andrea Margan; 2020, SODELOVANJE SPEC. MDPŠ IN STROKOVNEGA DELAVCA VZD MED EPIDEMIJO SARS CoV-2

Viri
• http://www.cilizadelo.si/delovna-mesta-brez-covid-19.html
• https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
• Dr. Andrea Margan; 2020, SODELOVANJE SPEC. MDPŠ IN STROKOVNEGA DELAVCA VZD MED EPIDEMIJO SARS
CoV-2
• Interno gradivo Skupina Impol

Hvala za vašo pozornost.

Željka Kutija, Vodja sistema poklicnega
zdravja in varnosti za Skupino Impol
Tel.: 02 / 84 53 843
zeljka.kutija@kadring.si

