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Pareizu darba pa��mienu Rokasgr�mata par str�dnieku 
vesel�bas aizsardz�bu darb� ar krist�lisko sil�cija dioks�du 

un produktiem, kuri to satur 
Ievads 

 
 
1. K�p�c vajadz�ga š� Rokasgr�mata 
 
Rokasgr�mata aptver zin�šanas un inform�cijas kopumu par ieelpojam� krist�lisk� 
sil�cija dioks�da p�rvald�bu nozar�s, kur�s ražo un/vai izmanto produktus vai 
izejvielas, kuras satur krist�lisko sil�cija dioks�du. Š�s Rokasgr�matas izdošana ir 
nozares (darba dev�ju un darba ��m�ju) ieguld�jums str�dnieku aizsardz�b� pret 
iesp�jamo ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu darbaviet�. 
 
2. Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�matas m�r�is 
 
Rokasgr�matas m�r�is ir sniegt krist�lisko sil�cija dioks�du saturošu produktu un 
materi�lu ražot�jiem un lietot�jiem pareizas lietošanas pam�c�bu programmu par 
apiešanos ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du un pam�c�bas par krist�lisko 
sil�cija dioks�du saturošu produktu drošu izmantošanu darbaviet�. 
 
Sil�cija dioks�du ieg�stoš�s un izmantojoš�s r�pniec�bas nozar�s uzsver, ka 
darbiniekiem j�b�t aizsarg�tiem pret ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iesp�jamo 
iedarb�bu uz vesel�bu darba vides riska rezult�t� darbaviet�. T�p�c galven� uzman�ba 
j�v�rš uz to. lai mazin�tu iesp�jamo ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu 
darbaviet� uz person�lu. 
 
Š� ir funkcion�la Rokasgr�mata, kura koncentr�ta uz tiem aspektiem, kas uzskat�mi 
par svar�g�kajiem. Lai gan t� ir piln�ga, tom�r taj� nevar detaliz�ti apskat�t visas 
saist�t�s jomas. Lietot�jiem, klientiem, str�dniekiem un las�t�jiem iesak�m 
konsult�ties ar arodvesel�bas speci�listiem un citiem ekspertiem par visiem 
jaut�jumiem, kuri attiecas uz ieelpojama krist�lisk� sil�cija dioks�da izplat�šan�s 
ierobežošanu katr�  darbaviet�. 
 
Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�mata ir pielikums L�gumam par str�dnieku 
vesel�bas aizsardz�bu, pareizi apejoties un lietojot krist�lisko sil�cija dioks�du un 
produktus, kuru sast�v� tas ietilpst, pamatojoties uz noteiktiem principiem: Puses 
vienojas, ka krist�liskais sil�cija dioks�ds un  materi�li / produkti / izejvielas, kas satur 
krist�lisko sil�cija dioks�du, k� t�s t�l�k aprakst�tas 5. Pielikum� pie š� L�guma, ir 
nepieciešamas un bieži ar� neaizst�jamas sast�vda�as / komponenti daudzos 
r�pnieciskos un citos profesion�los darbos, kas pal�dz saglab�t darbavietas un 
nodrošin�t šo nozaru un uz��mumu ekonomisko n�kotni, un ka t�d�� to ražošana un 
plaša pielietošana ir  j�turpina 
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 Lietot�ju iev�r�bai 
 
Rokasgr�mata atspogu�o inform�cijas kopumu, kas sav�kts no vair�kiem avotiem, 
ieskaitot sp�k� esošus dokumentus, kas sniedz  inform�ciju par ieelpojam� krist�lisk� 
sil�cija dioks�da t�mu, aktis un nozares darbinieku speci�l�s zin�šanas. 
 
 Šaj� �saj� dokument� nav iesp�jams piln�b� aptvert visus piemin�tos tematus un 
ar� nav iesp�jams s�ki aptvert visas jomas, kas saist�s ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija 
dioks�du darbaviet�. Lietot�jiem, klientiem, str�dniekiem un las�t�jiem iesak�m 
konsult�ties ar arodvesel�bas speci�listiem un citiem ekspertiem par visiem 
jaut�jumiem, kuri attiecas uz ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da izplat�šan�s 
ierobežošanu katr�  darbaviet�.  
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1. da�a: Galven�s zi�as par ieelpojamo krist�lisko sil�cija 
dioks�du. 

1. Ievads 
 
Krist�liskais sil�cija dioks�ds ir t�du materi�lu pamatsast�vda�a, kuriem ir plašs 
pielietojums  r�pniec�b�; tas ir svar�ga sast�vda�a daudz�s ikdien� izmantojam�s 
liet�s. Nevar iedom�ties m�jas bez �ie�e�iem, bez javas vai logiem, maš�nas bez 
dzin�jiem vai stikliem, dz�vi bez ce�iem un p�r�j�s transporta infrastrukt�ras, bez 
ikdienas priekšmetiem, kas izgatavoti no stikla vai keramikas. 
 
Pirms daudziem gadiem tika atkl�ts, ka noteikta daudzuma krist�lisko sil�cija dioks�du 
saturošu smalku putek�u ieelpošana var izrais�t plaušu boj�jumus (silikozi). Faktiski 
silikoze ir pasaul� sen�k� arodslim�ba. Ta	u vesel�bas riski sakar� ar krist�lisk� 
sil�cija dioks�da putek�u iedarb�bu ir kontrol�jami un, veicot atbilstošus pas�kumus, 
samazin�mi vai piln�b� likvid�jami. Tas ir tikai risku nov�rt�šanas un atbilst�gas 
darb�bas jaut�jums. 
 
Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�matas pirm� da�a galvenok�rt ir paredz�ta darba 
dev�jiem. T�s m�r�is - pal�dz�t vi�iem konstat�t, vai vi�u darbinieku un citu 
darbaviet� kl�tesošo personu vesel�ba ir apdraud�ta saskar� ar ieelpojamo krist�lisko 
sil�cija dioks�du. Šis buklets kalpo  k� padomdev�js darba dev�jam risku nov�rt�šanas 
proces� un sniedz vi�am visp�r�gus ieteikumus par ieelpojam� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da iedarb�bas kontroles metod�m. Tas ar� akcent� nemit�gu uzlabojumu 
svar�gumu. 
 
1. da�as beig�s ir v�rdn�ca, kur� paskaidroti daži no sarež��t�kajiem tehniskajiem 
terminiem, kas lietoti dokument�.  
 
Rokasgr�matas otr� da�a ir paredz�ta gan darba dev�jiem, gan tiem, kas str�d� ar 
materi�liem, kuri satur krist�lisko sil�cija dioks�du. Taj� sniegtas detaliz�tas nor�des 
par šo materi�lu drošas ieguves, apstr�des un lietošanas metod�m. 
 

1.1 Kas ir sil�cija dioks�ds? 
 
Nosaukums "sil�cija dioks�ds" apz�m� miner�lu grupu, kuru veido divu zemes garoz� 
visvair�k sastopamo ��misko elementu, sil�cija un sk�bek�a, savienojums . Neskatoties 
uz t� vienk�ršo ��misko formulu - SiO2, sil�cija dioks�ds ir sastopams daudz�s un 
daž�d�s form�s. Sil�cija dioks�ds parasti ir sastopams krist�lisk� st�vokl�, lai gan 
m�dz b�t ar� amorf� (nekrist�lisk�) st�vokl�. Krist�liskais sil�cija dioks�ds ir cieta, 
��miski inerta viela ar �oti augstu kušanas temperat�ru. T�s ir augstu nov�rt�tas 
�paš�bas daž�dos r�pnieciskos pielietojumos. 
 
Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�mat� apskat�tas tikai tr�s krist�lisk� sil�cija 
dioks�da formas: miner�lkvarcs, kristobal�ts un tridim�ts. Taj� nav apskat�ts amorfais 
kvarcs, kaus�tais kvarcs un citi sil�cija dioks�da miner�li. Kvarcs, kristobal�ts un 
tridim�ts bieži tiek d�v�ti par “br�vo” krist�lisko sil�cija dioks�du, jo šajos gad�jumos 
krist�liskais sil�cija dioks�ds nav ��miska savienojuma sast�v�. 
 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

Pareizu darba pa��mienu Rokasgr�mata – Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds   5 

Kvarcs ir visbiež�k sastopam� krist�lisk� sil�cija dioks�da forma. Tas ir otrs plaš�k 
sastopamais miner�ls uz zemes un ir atrodams gandr�z visu veidu iežos, piem�ram, 
vulk�niskajos, metamorfajos un nos�dumiežos. T� k� kvarcs ir pieejams tik lielos 
daudzumos, tas ir sastopams gandr�z visos kalnr�pniec�bas darbos. Neatkar�gi no 
r�pniecisk�s darb�bas, ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds ir sastopams 
apk�rt�j� vid�. 
 
Kristobal�ts un tridim�ts dab� nav sastopami lielos daudzumos. Ta	u tie ir atrodami 
dažos vulk�niskajos iežos. R�pnieciskos apst�k�os kristobal�ts ar� tiek ieg�ts, 
uzkars�jot kvarcu (l�dz temperat�rai virs 1400°C), piem�ram, ugunsdrošo materi�lu 
ražošanas un izmantošanas laik�. Kristobal�ts veidojas ar� tad, kad amorfais sil�cija 
dioks�ds vai stiklveid�gais sil�cija dioks�ds tiek kars�ts augst� temperat�r�. 
 

1.2 Ieelpojams krist�liskais sil�cija dioks�ds 
 
Ne visi putek�i ir vien�di! Daž�da veida putek�iem ir atš�ir�gi putek�u da�i�u izm�ri, 
kas bieži tiek d�v�ti par putek�u da�u. Ieelpojot putek�us, to nogulsn�šan�s punkts 
cilv�ka elpošanas ce�u sist�m� iev�rojam� m�r� ir atkar�gs no aerog�no da�i�u izm�ru 
amplit�das. 
 
Noz�m�g�k�s ir tr�s putek�u da�as: ieelpojam�s, torak�l�s un alveol�r�s putek�u da�as, 
kuras ir defin�tas Eiropas standart� EN481. Inform�cija par šo standartu ir atrodama 
paragr�f� 3.1. Krist�lisk� sil�cija dioks�da gad�jum� vesel�bas st�vokli iespaido 
alveol�r�s putek�u da�as. 
 
Ieelpojamie putek�i var iek��t dzi�i plauš�s. 
erme�a dabiskais aizsargmeh�nisms var 
izvad�t lielu da�u no ieelpotajiem putek�iem. Ta	u p�rm�r�ga putek�u daudzuma 
ilgstošas iedarb�bas gad�jum� šis meh�nisms nesp�j att�r�t plaušas no ieelpotajiem 
putek�iem, un putek�u uzkr�šan�s ilg�k� laika period� noved pie neatgriezeniskas 
ietekmes uz vesel�bas st�vokli. �emot v�r� to, ka krist�lisk� sil�cija dioks�da ietekme 
uz vesel�bas st�vokli ir saist�ta ar ieelpojamajiem putek�iem, Pareizo darba pa��mienu 
Rokasgr�mata galveno uzman�bu piev�rš ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da 
izplat�šan�s ierobežošanai. 
 

1.3 Darba vides risks ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�b� 
 
Darba vides risks saist�b� ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du var rasties katr� 
darbaviet�, kur gais� pace�as putek�i, kas satur noteiktu daudzumu ieelpojama 
krist�lisk� sil�cija dioks�da. 
 
Ieelpojam�s putek�u da�i�as ir tik mazas, ka t�s nav redzamas ar neapbru�otu aci. Kad 
ieelpojamie putek�i ir pac�lušies gais�, tie nos�žas �oti l�ni. Vienreiz�ja putek�u 
izpl�de gais� darbaviet�  var rad�t iev�rojamu darba vides risku. Faktiski situ�cij�s, 
kad gais� past�v�gi pace�as putek�i un kad netiek pievad�ts svaigs gaiss, ieelpojamie 
putek�i darbaviet� var saglab�ties gais� vair�kas dienas. 
 
Darba vides risks saist�b� ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du ir daudz�s 
r�pniec�bas nozar�s, piem�ram, akme�lauztuv�s, kalnr�pniec�b�, miner�lu p�rstr�d� 
(piem., ž�v�šan�, sasmalcin�šan�, iesai�ošan� maisos un apstr�d�), š�fera apstr�d�, 
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akmens smalcin�šan� un bag�tin�šan�, lietuvju darb�b�, �ie�e�u un daksti�u 
izgatavošan�, dažos ugunsiztur�go materi�lu ražošanas procesos, b�vdarbos, ieskaitot 
darbu ar akme�iem, betonu, �ie�e�iem un dažiem izol�cijas veidiem, tune�u rakšan�, 
�ku rekonstrukcij�, podniec�bas un keramikas nozar�s. 
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2. Sil�cija dioks�ds un t� ieguve 

2.1 Kur sastopams sil�cija dioks�ds 
 
Krist�liskais sil�cija dioks�ds miner�lkvarca form� ir sastopams daudzos un daž�dos 
materi�los, piem�ram, smilšakmens sast�v gandr�z no t�ra kvarca. Sastopamas ar� 
citas sil�cija dioks�da formas, bet t�m ir maza loma darba vid�. Zem�k redzamaj� 
tabul� par�d�ti “br�v�” krist�lisk� sil�cija dioks�da r�d�t�ju tipiskie l�me�i noteiktos 
miner�lu avotos, ta	u j��em v�r�, ka šie skait�i var main�ties. 
 
 
Miner�lu avoti Krist�lisk� sil�cija dioks�da procentu�lais 

daudzums  

Pikaini m�li 5 – 50% 

Bazalts L�dz 5% 

Dabisks diatom�ts 5-30% 

Doler�ts L�dz 15% 

Krams Vair�k par 90% 

Gran�ts L�dz 30% 

Rupjgraudains smilšakmens Vair�k par 80% 

Dzelzsr�da 7 – 15% 

Ka��akmens Parasti maz�k nek� 1% 

Kvarc�ts Vair�k par 95% 

Smiltis Vair�k par 90% 

Smilšakmens Vair�k par 90% 

Sl�neklis 40 – 60% 

Š�feris L�dz 40% 
Avots: HSE broš�ra "Control of respirable crystalline silica in quarries" ("Ieelpojam� krist�liska sil�cija 

dioks�da iedarb�bas ierobežošana akme�lauztuv�s"). 
 
2.2 Darb�bas, kas saist�tas ar krist�lisko sil�cija dioks�du saturošu materi�lu 
izmantošanu. 
 
Pildvielas 
 
Pildvielas ir graudveida materi�ls, kuru izmanto celtniec�b�. Eirop� ik gadu saražo un 
izmanto apm�ram 3 miljardus tonnu pildvielu. Tom�r šaj� nozar� vairums uz��mumu 
ir nelieli vai vid�ji lieli. Tipisk� neliel� objekt� tieši ir nodarbin�ti 7-10 cilv�ki.  
Pildvielu nozar� vis� Eirop� ir apm�ram 25 000 ieguves vietu, kur�s EU robež�s 
nodarbin�ti 250 000 cilv�ku. 
Plaš�k sastopam�s dabisk�s pildvielas ir smiltis, gr�vijs un akmens š�embas, kuru 
sast�v� br�v� sil�cija dioks�da daudzums sv�rst�s plaš�s robež�s (no 0% l�dz 100%). 
Atkar�b� no konkr�tiem risku nov�rt�jumiem, kas veicami saska�� ar šo L�gumu, 
svar�gi ir tikai ieži ar lielu sil�cija dioks�da saturu. Ta	u pat š�dos gad�jumos 
ieelpojama krist�lisk� sil�cija dioks�da risks str�dnieku darba vid� parasti nav liels. 
Pildvielas, kas ieg�tas no iežiem, kuru sast�v� ir maz sil�cija dioks�da, visticam�k, 
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gandr�z neietekm� str�dnieku vesel�bu, lai gan katr� gad�jum� nepieciešams veikt 
individu�lu risku nov�rt�jumu. 
 
 
 
Keramikas r�pniec�ba 
 
Keramikas r�pniec�b� sil�cija dioks�du galvenok�rt izmanto k� m�la priekšmetu 
strukt�ras sast�vda�u un k� svar�gu keramikas glaz�ru komponentu. Galvenie 
keramikas produkti, kas satur sil�cija dioks�du, ir galda keramika, dekorat�v� 
keramika, sanit�r� keramika, sienas un gr�das fl�zes, �ie�e�i, jumta daksti�i, 
ugunsiztur�gi materi�li utt. 
ES keramikas izstr�d�jumus ražo apm�ram 2 000 uz��mumu. L�š, ka ES keramikas 
r�pniec�b� ir nodarbin�ti apm�ram 234 000 cilv�ku. Keramikas r�pniec�ba ir praktiski 
vis�s ES dal�bvalst�s. 
 
Lietuves 
 
Met�lliešanas r�pniec�bas produkti ir dzelzs, t�rauda vai kr�saino met�lu l�jumi, kas 
tiek izgatavoti, izkaus�tu met�lu lejot form�s, kuras parasti piln�b� vai da��ji veidotas 
no saist�t�m sil�cija dioks�da smilt�m. Met�llietuves savus izstr�d�jumus galvenok�rt 
pieg�d� autob�ves, maš�nb�ves un citiem uz��mumiem. Šaj� nozar� galvenok�rt ir 
mazi un vid�ji lieli uz��mumi: ES dal�bvalst�s atrodas aptuveni 4 000 lietuvju, kur�s 
vis�s kop� str�d� 300 000 cilv�ku. 
 
Stikla r�pniec�ba 
 
Sil�cija dioks�ds ir galvenais oks�ds stikla sast�v�, t�d�� sil�cija dioks�ds ir svar�ga visu 
veidu stikla sast�vda�a. Galvenie stikla izstr�d�jumi ir stikla iepakojumi (pudeles, 
burkas utt.), plakanas stikla pl�tnes (�k�m, spogu�iem, automaš�n�m utt.), 
m�jsaimniec�bas stikls (galda trauki: gl�zes, kausi; rot�jumi utt.), stiklš�iedra 
(pastiprinošais un izol�cijas materi�ls) un speci�lie stikla izstr�d�jumi (TV 
uztv�r�jiem, laboratorij�m, optikai utt.). 
ES stiklu ražo vair�k nek� 1 000 uz��mumu. Stikla r�pniec�bas uz��mumi ir vis�s 
Eiropas valst�s, un ES tajos str�d� vair�k nek� 230 000 cilv�ku. 
Kad izejviela tiek izkaus�ta, t� vairs nesatur krist�lisko sil�cija dioks�du. Stikls ir 
amorfa viela. 
 
R�pniecisko miner�lu un met�lu saturošu miner�lu ieguves r�pniec�ba  
 
R�pnieciskie miner�li 
 
Vair�ki r�pniecisko miner�lu ieguves produkti sast�v no sil�cija dioks�da. Sil�cija 
dioks�ds parasti ir sastopams krist�lisk� st�vokl�, lai gan m�dz b�t ar� amorf� 
(nekrist�lisk�) st�vokl�. Krist�liskais sil�cija dioks�ds ir cieta, ��miski inerta viela ar 
�oti augstu kušanas temperat�ru. T�das �paš�bas tiek augstu v�rt�tas vair�k�s 
r�pniec�bas nozar�s, it �paši stikla ražošan�, met�lliešan�, celtniec�bas materi�lu un 
keramikas ražošan� un ��miskaj� r�pniec�b�. Ik gadu Eirop� ieg�st 145 miljonus 
tonnu r�pniecisko miner�lu, piem�ram, benton�tu, bor�tu, kalcija karbon�tu, 
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diatom�tu, laukšpatu, �ipsi, kaol�nu un plastiskos m�lus, talku, steat�tu utt. Daudzu, lai 
gan neb�t ne visu r�pniecisko miner�lu sast�v� var b�t daž�ds krist�lisk� sil�cija 
dioks�da daudzums.  
Min�tos r�pnieciskos miner�lus ražo 300 uz��mumu vai uz��mumu grupu, kam ir 
apm�ram 810 raktuvju un karjeru, un 830 fabriku 18 ES dal�bvalst�s, k� ar� Šveic�, 
Norv��ij�, Turcij�, Bulg�rij�, Rum�nij� un Horv�tij�. R�pniecisko miner�lu ražošan� 
ES ir nodarbin�ti apm�ram 100 000 cilv�ku.  
 
 
 
 
Met�lu r�das: 
 
ES teritorij� ieg�st daudzas met�lu r�das; dažas no t�m, piem�ram, dz�vsudraba, 
sudraba, svina, volframa, cinka, hroma, vara, dzelzs, zelta, kobalta r�das, k� ar� 
boks�tus, antimona, mang�na, ni�e�a, tit�na r�das ES ražo iev�rojamos daudzumos. 
Vair�kos gad�jumos šie Eiropas ražot�ji ir starp desmit liel�kajiem ražot�jiem pasaul�. 
Met�lu r�das tiek ieg�tas 12 EU dal�bvalst�s, k� ar� Norv��ij�, Turcij�, Bulg�rij�, 
Rum�nij�, Kosov� un Serbij�. EU šaj� kalnr�pniec�bas un miner�lu ieguves nozar� 
tieši ir nodarbin�ti apm�ram 23 000 cilv�ku.  
Daudzu, lai gan neb�t ne visu met�lu r�du sast�v� var b�t daž�ds krist�lisk� sil�cija 
dioks�da daudzums.  
 
Cementa r�pniec�ba 
 
Cements ir pulverveida viela, kuru izmanto k� saistvielu betona izgatavošanai. T�       
izgatavošan� ir vair�ki etapi, kas faktiski sast�v no diviem š�diem b�tiskiem 
posmiem:  
- pusfabrik�ta, t� saukt� "klinkera" ražošana notiek, kr�sn� augst� temperat�r� 
(1450°C) veicot "j�lmais�juma" kalcin�šanu; min�t� mais�juma sast�v� ir m�li, 
ka��akmens un vair�kas citas piedevas. 

�� � � � � � �� � 	 
 � � � ��  �� � � 	 �� � �� � � �� � � �� � �� � � � � �� �� �� �� � � � �� �� �� � �� �� 
 �� � 	 ��� 	 � �� � � ��
	 � �� ��� � �� ��
 �� � �� � �������� �� � ����� � � � ���� �	 � ��� 
 �� � �� � � � � �� � � � �� � � �� �� � �� � � ��  ��
� ��� ��	 � �  � � � � �� �!��" � � � � � ��� � �� � � � �� 	 #� ���� � �	 
 � ��	 � ��� �� ��	 � #$ � 	 � � � ��� ��%��

2004. gad� 25 ES dal�bvalst�s saražoja 233 miljonus tonnu cementa, kas veidoja 11% 
no kop�j� pasaul� saražot� cementa daudzuma (2,1 miljarda tonnu).  
ES ir apm�ram 340 cementa r�pn�cu. �etri no pieciem pasaul� liel�kajiem cementa 
ražošanas uz��mumiem ir Eiropas uz��mumi. Cementa ražošan� ES ir nodarbin�ti 
apm�ram 55 000 cilv�ku. 
 
Miner�lvate 
 
Miner�lvatei piem�t vair�kas unik�las �paš�bas, t� augstu termisko iztur�bu apvieno ar 
ilgsp�j�gu stabilit�ti. T� tiek izgatavota no kaus�ta stikla, akmens vai izdedžiem, ko 
form� š�iedr�m l�dz�g� strukt�r�; t�d�j�di šis materi�ls ieg�st termiskajai un 
akustiskajai izol�cijai nepieciešamas �paš�bas un ir izmantojams dz�vojamo �ku, 
biznesa un r�pniec�bas celt�u ugunsdroš�bas garant�šanai. 
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Min�to �paš�bu iemesls ir materi�la strukt�ra - š�iedru pinums, kas aizkav� gaisa 
kust�bu - un ��miskais sast�vs.  
Izol�cijas materi�lu ražot�ji turpina izstr�d�šanu, lai vi�u ražojumi lab�k atbilstu 
arvien stingr�k�m vides aizsardz�bas pras�b�m, uzlabotu izol�cijas materi�lu 
standartus un normat�vus. 
No krist�lisk� sil�cija dioks�da k� riska faktora viedok�a b�stama var b�t vien�gi stikla 
vate, jo t�s ražošanas proces� izmanto smiltis, bet akmens vate t�da nav. P�c stikla 
vates izejvielu izkaus�šanas krist�lisk� sil�cija dioks�da to sast�v� vairs nav, jo tas 
k��st amorfs.  
Miner�lvati ražo vis�s Eiropas valst�s, un šaj� nozar� ES ir nodarbin�ti vair�k nek� 
20 000 cilv�ku.  
Dabisko akme�u ieguves un apstr�des r�pniec�ba 
 
Gabalakme�i dab� sastopami k� gandr�z lietošanai gatavs b�vmateri�ls. Ta	u neb�t 
ne visiem ir zin�ms, ka šie akme�i veidojušies miljonu gadu gait�, lai beidzot ieg�tu 
formu, kur� tie viegli ir ieg�stami un apstr�d�jami. 
Šaj� nozar� darbojas tikai mazi un vid�ji lieli uz��mumi, ar 5-100 str�dniekiem katrs, 
un tie ir svar�gi b�vmateri�lu pieg�d�t�ji. ES ir vair�k nek� 40 000 š�du uz��mumu, 
kuros str�d� apm�ram 420 000 cilv�ku. Darbs ar dabiskajiem akme�iem noz�m� ne 
vien šo akme�u ieg�šanu akme�lauztuv�s; daudz svar�g�ka ir akme�u apstr�de. 
Restaur�cijas darbos un ar augstaj�m tehnolo�ij�m saist�tajos pielietojumos visiem - 
no str�dnieka l�dz inženierim - ir nepieciešama attiec�ga izgl�t�ba un apm�c�ba.  
 
Javas ražošana 
 
Java tiek defin�ta k� pildviela, kam graudu caurm�rs maz�ks par 4 mm (dažk�rt 
maz�ks par 8 mm, piem�ram, speci�lai dekorat�vai apdares javai vai gr�das javai), un 
vienas vai vair�ku saistvielu mais�jums, kam var b�t piejauktas daž�das piedevas 
un/vai papildu mais�jumi. 
Java ar neorganisk�m saistviel�m satur ar� �deni. Javu izmanto ne tikai m�ra 
konstrukciju veidošanai. Gr�das javu pielietošanas joma paplašin�s. Ir daudzi speci�li 
javas veidi, ko izmanto betona virsmu labošanai, fl�žu piestiprin�šanai, jumtiem, 
skr�vju enkurošanai un daudziem citiem nol�kiem. 
Ar� �r�j�s siltumizol�cijas kompoz�tsist�mas (ETICS) ir javas ražošanas nozares 
produkts, kam ir svar�ga loma ener�ijas taup�šan�. ES javu ražo vair�k nek� 1 300 
uz��mumu. ES javas ražošanas uz��mumos str�d� vair�k nek� 34 400 cilv�ku. 
 
Betona saliekamproduktu r�pniec�ba 
 
Betona saliekamprodukti ir r�pn�c� izgatavoti b�velementi, kurus plaši izmanto vis� 
pasaul� un kas ir pieejami daž�dos izm�ros un form�s, s�kot no �oti maz�m bru�a 
pl�ksn�t�m un beidzot ar vair�k nek� 50 m gariem tilta elementiem. 
To ražošanas proces� cementu, pildvielas, �deni, piedevas un piejaukumus daž�d�s 
proporcij�s sajauc, mais�jumu ielej form�s un tam �auj saciet�t. Gatavie produkti, 
kurus pieg�d� lietot�jiem, neizdala putek�us un ir ciet� st�vokl�. Putek�i galvenok�rt 
var rasties, r�kojoties ar izejviel�m, k� ar� p�c saciet�šanas veicam�s gatavo produktu 
meh�nisk�s apstr�des proces�. 
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Šaj� nozar� ir mazi un vid�ji lieli uz��mumi, kas darbojas vis� Eirop�. L�š, ka ES 
darbojas ap 10 000 š�du ražot�u, taj�s str�d� aptuveni 250 000 cilv�ku un t�s izlaiž 
300-400 miljonu tonnu produkcijas. 
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3. Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds un t� ietekme uz 
cilv�ka vesel�bas st�vokli 

3.1 Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds 
 
�emot v�r� putek�us, j�r��in�s ar trim putek�u da��m: alveol�raj�m, torak�laj�m un 
ieelpojamaj�m. Ta	u ieelpojamie krist�lisk� sil�cija dioks�da putek�i ir svar�g�ki to 
potenci�l�s iedarb�bas d�� uz cilv�ka vesel�bu. 
 
T�pat ir svar�gi iev�rot, ka valsts noteiktie krist�lisk� sil�cija dioks�da darba vides 
riska limiti attiecas uz ieelpojamajiem putek�iem. Š�s putek�u da�as atbilst  noteiktam 
gais� esošam pies�r�ojumam, kas iek��st plaušu alveol�raj� (g�zu apmai�as) zon�. Š� 
da�a parasti sast�da 10 l�dz 20% no ieelpojamajiem putek�iem, bet attiec�ba var 
iev�rojami main�ties. 
 
Sekojoš� diagramm� par�d�ta atš�ir�ba starp daž�d�m putek�u da��m: 

Avots: Dichotomous model of aerosol fractionation according to Görner P Görner P. and Fabriès J.F. 
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aerosol aerosols 
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Att�l� n�kam� lappus� par�d�tas daž�das plaušu zonas. Balsene (piemin�ta 
diagramm� augst�k) atrodas starp r�kles galu (elpošanas ce�a augšda�a) un traheju). 
Plaušu alveol�ro re�ionu veido vair�k nek� aptuveni 300 miljoni alveolu jeb gaisa 
maisi�u. 

 
Diagramm� par�d�tas daž�das plaušu da�as. 

pharynx r�kles gals 

larynx balsene 

trachea and primary bronchi traheja un prim�rie bronhi 

secondary bronchi sekund�rie bronhi 

terminal bronchi gala bronhi 

alveoli alveolas 
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Eiropas standartu organiz�cija (CEN) un Starptautisk� standartu organiz�cija (ISO) ir 
apstiprin�jusi standartiz�tas metodes ar vesel�bu saist�tas putek�u vai aerosolu paraugu 
�emšanai darbaviet�s (EN 481, ISO 7708). 
 
Šo metožu m�r�a specifik�cij�s noteikts, k�di instrumenti tiek izmantoti, lai nov�rt�tu 
iesp�jamo ietekmi uz vesel�bas st�vokli aerosolu ieelpošanas rezult�t�. 
 
Sekojošais att�ls par�da paraugu �emšanas metodes:  
 
 

 
Alveol�rais, torak�lais un ieelpojamais apz�m�jums procentos no kop�j�m gais� 
esoš�m da�i��m, p�c EN 481. 
Percentage of total airborne particles 
in convention 

Kop�jais viena apz�m�juma 
aerog�no da�i�u saturs procentos 

RESPIRABLE CONVENTION ALVEOLRAIS APZ�M�JUMS 

INHALABLE CONVENTION IEELPOJAMAIS APZ�M�JUMS 

THORACIC CONVENTION TORAKLAIS APZ�M�JUMS 

Aerodynamic diameter, �m Aerodinamiskais diametrs, �m 
 
 
Grafiks par�da iesp�jam�bu, ka da�i�a ar noteiktu aerodinamisko diametru var iek��t 
daž�d�s cilv�ka elpošanas sist�mas da��s.  
 
Piem�ram, p�c alveol�riem apz�m�jumiem ir 50% iesp�ja (jeb varb�t�ba 0,5), ka 
da�i�as ar aerodinamisko diametru 4 µm var�tu iek��t plaušu alveol�raj� zon�. T�pat 
past�v 30% iesp�ja (varb�t�ba 0,3), ka da�i�as ar aerodinamisko diametru 5 µm var�tu 
iek��t šaj� plaušu zon�. 
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Sekojoš� tabula par�da apz�m�jumu skaitliskos lielumus procentu�l�s attiec�b�s. 
 
 

K� kop�jo aerog�no da�i�u procentu�lo attiec�bu 
Aerodinamiskais 

diametrs 
µm 

Ieelpojamie 
apz�m�jumi 

% 

Torak�lie 
apz�m�jumi 

% 

Alveol�rie 
apz�m�jumi 

% 
0 100 100 100 
1 97,1 97,1 97,1 
2 94,3 94,3 91,4 
3 91,7 91,7 73,9 
4 89,3 89,0 50,0 
5 87,0 85,4 30,0 
    
6 84,9 80,5 16,8 
7 82,9 74,2 9,0 
8 80,9 66,6 4,8 
9 79,1 58,3 2,5 
10 77,4 50,0 1,3 
    
11 75,8 42,1 0,7 
12 74,3 34,9 0,4 
13 72,9 28,6 0,2 
14 71,6 23,2 0,2 
15 70,3 18,7 0,1 
    
16 69,1 15,0 0 
18 67,0 9,5  
20 65,1 5,9  
25 61,2 1,8  
30 58,3 0,6  
    
35 56,1 0,2  
40 54,5 0,1  
50 52,5 0  
60 51,4   
80 50,4   
100 50,1   
 

Avots: EN 481. Apz�m�jumu skaitliskie lielumi k� kop�jo aerog�no da�i�u procentu�l� attiec�ba 
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3.2 Ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da ietekme uz vesel�bas st�vokli 
 
Cilv�ki darb� reti ir pak�auti t�ra krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bai. Putek�i, kurus 
vi�i ieelpo darbaviet�, parasti sast�v no krist�lisk� sil�cija dioks�da un citu vielu 
mais�juma.  
 
Cilv�ka reakcija parasti ir atkar�ga no: 

- putek�u veida (piem�ram, da�i�u izm�ra un virsmas vielas ��misk�s 
uzb�ves) un krist�lisk� sil�cija dioks�da satura, 

- putek�u da�as, 
- individu�l�s ekspoz�cijas apjoma un veida (ilguma, biežuma un 

intensit�tes, ko var ietekm�t darba metodes), 
- individu�l�m psiholo�iskaj�m �patn�b�m, 
- sm���šanas paradumiem. 

 
Silikoze 
 
Silikoze ir visp�rzin�ms vesel�bas apdraud�jums, kas saist�ts ar sil�cija dioks�du 
saturošu putek�u ieelpošanu (Fubini 1998). 
 
Silikoze ir viens no izplat�t�kajiem pneimokoniozes veidiem. T� ir progres�joša 
fibroze, kuru izraisa  smalku ieelpojamo krist�lisk� sil�cija dioks�da da�i�u 
nogulsn�šan�s plauš�s. T�s rezult�t� raduš�s r�tas plaušu visdzi��kaj�s da��s var 
izrais�t elpošanas gr�t�bas un, dažos gad�jumos, pat n�vi. Liel�k�m (nealveol�r�m) 
da�i��m ir liel�kas iesp�jas nos�sties elpošanas sist�mas galvenajos gaisa vados, un 
t�s var tikt izt�r�tas ar g�otu darb�bu (HSE 1998). 
 
Silikoze ir viena no pasaul� sen�kaj�m zin�maj�m arodslim�b�m, un to izraisa 
ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da ieelpošana (Stacey P. 2005).  
Silikozes izpausmes var iev�rojami main�ties - no “vieglas silikozes” l�dz 
“progres�jošai smagai fibrozei”. Parasti literat�r� tiek aprakst�ti tr�s silikozes veidi 
(EUR 14768; INRS 1997): 
 

- ak�t� silikoze rodas �rk�rt�gi augsta darba vides riska rezult�t� sakar� ar 
ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du relat�vi �s� laika period� (5 gadu 
robež�s). Š�d� gad�jum� seko strauji progres�jošs elpas tr�kums un n�ve, 
parasti dažu m�nešu laik�. 

- Pa�trin�t� silikoze var att�st�ties 5 l�dz 10 gadu laik� darba vid� ar augstu 
ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da l�meni 

- Hronisk� silikoze parasti rodas darba vid� ar zem�ku ieelpojam� krist�lisk� 
sil�cija dioks�da l�meni un izpaužas ilg�k� laika period� (iedarb�bas ilgums - 
vair�k nek� 10 gadu) 

 
N�kotn� silikozes slimnieku skaitu b�s iesp�jams samazin�t, �stenojot atbilstošus 
pas�kumus, lai mazin�tu sil�cija dioks�du saturošu putek�u iedarb�bu. Š�di pas�kumi 
ietver uzlabotus darba pa��mienus, tehniskos ierobežošanas l�dzek�us, elpošanas ce�u 
aizsardz�bas l�dzek�us un apm�c�bas programmas. 
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Sil�cija dioks�ds un risks saslimt ar v�zi 
 
1997. gad� darba grupa no Starptautisk�s v�ža izp�tes organiz�cijas (IARC), kurai 
nav reglament�jošas varas Eiropas Savien�b�, bet kurai ir autoritat�vs sp�ks v�ža 
izp�tes jom�, uz p�t�jumu pamata izdar�ja sl�dzienu, ka darba viet� ieelpots 
krist�liskais sil�cija dioks�ds ir kancerog�ns.  
 
Veicot šo nov�rt�jumu, IARC darba grupa atz�m�ja ar� to, ka kancerog�nums netika 
atrasts visos p�t�tajos ražošanas apst�k�os un var tas var b�t atkar�gs no krist�lisk� 
sil�cija dioks�da rakstur�g�m �paš�b�m vai no �r�jiem faktoriem, kas ietekm� t� 
biolo�isko aktivit�ti. 
 
Ieteikums (SUM DOC 94 final) no ES Zin�tnisk�s komitejas darba vides riska limitu 
noteikšanai (SCOEL) pie�emts 2003. gada j�nij�. Galvenie atzinumi bija š�di: 
 
Krist�lisk� sil�cija dioks�da putek�u ieelpošanas galven�s sekas cilv�ka organism� ir 
silikoze. Pieejam� inform�cija �auj secin�t, ka cilv�kiem, kuri slimo ar silikozi, 
palielin�s risks saslimt ar plaušu v�zi, bet t�da, š�iet, nav person�m, kas neslimo ar 
silikozi, lai gan ir pak�autas sil�cija dioks�da putek�u iedarb�bai karjeros un 
keramikas uz��mumos. T�tad, nov�ršot saslimšanu ar silikozi, tiks ar� samazin�ts 
risks saslimt ar v�zi. T� k� nav iesp�jams skaidri noteikt silikozes att�st�bas s�kuma 
l�meni, tad jebkura saskares samazin�šana noz�m�s maz�ku risku saslimt ar silikozi. 
 
 
Cita ietekme uz vesel�bas st�vokli 
 
Zin�tniskaj� literat�r� un laikrakstos ir atrodamas publik�cijas par darba vid� esoš� 
sil�cija dioks�da un sklerodermijas (autoimunit�tes trauc�jumu) iesp�jamo saist�bu un 
par nieru slim�bu pieaugošo risku. Papildu inform�cija par to ir atrodama speci�laj� 
literat�r� par saist�bu starp sil�cija dioks�da iedarb�bu un ietekmi uz vesel�bas st�vokli 
(Fubini 1998). 
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4. Risku p�rvald�ba - Kas man j�dara? 
 
Š�s da�as m�r�is ir sniegt las�t�jam inform�ciju par to, kad un k� noteiktos apst�k�os 
piem�rojami padomi, kas sniegti šaj� Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�mat�.  
 
Izmantojot vienk�ršu jaut�jumu un atbilžu formu, t� iepaz�stina ar galvenaj�m risku 
p�rvald�bas metod�m, kuras j�pielieto darbaviet�, kur personas var tikt pak�autas 
ieelpojama krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bai.  
 
 

 
 
Pam�c�ba š�d�s jom�s:  
 

 

Nov�rt�jums 
 
K� nov�rt�t, vai past�v noz�m�gs risks sakar� ar 
ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu. 
 

 
 

Kontrole 
 
K� izlemt, k�da veida kontrole un kait�juma nov�ršanas 
pas�kumi veicami, lai izv�rt�tu riskus, kas ir identific�ti 
- , tas ir, nov�rst tos vai reduc�t tos l�dz pie�aujamam 
l�menim. 
 

 
 

Monitorings 
 
K� p�rraudz�t ierobežošanas pas�kumu efektivit�ti. 
K� kontrol�t str�dnieku vesel�bas st�vokli. 
 

 
 

Izgl�tošana 
 
K�da inform�cija, instrukcijas un apm�c�ba j�nodrošina 
str�dniekiem, lai izgl�totu vi�us par riskiem, kuriem vi�i 
var b�t pak�auti. 
 

 
Risku p�rvald�bas nov�rt�šanas, kontroles, monitoringa un izgl�tošanas procesi 
veido Eiropas vesel�bas un droš�bas likumdošanas pamatu. 

N�kamaj�s lappus�s sniegtie padomi las�t�jam pal�dz�s noteikt, k�d� apjom� 
Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�matas ieteikumi piem�rojami konkr�tos 
apst�k�os. 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

Pareizu darba pa��mienu Rokasgr�mata – Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds   19 

1. jaut�jums:  K� noteikt, vai cilv�ki man� darbaviet� ir pak�auti ieelpojam� 
krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bai? 
 

Atbilde: Ieelpojams krist�liskais sil�cija dioks�ds �ermen� iek��st tad, ja tiek 
ieelpots noteikts daudzums krist�lisko sil�cija dioks�du saturošu 
putek�u. Ja putek�u da�i�u izm�ri ir pietiekami mazi (t�di, lai putek�i 
b�tu ieelpojami), tad š�di putek�i non�k dzi�i plauš�s. Tieši tad 
krist�liskais sil�cija dioks�ds var ietekm�t cilv�ka vesel�bas st�vokli. 
Ieelpojams krist�lisk� sil�cija dioks�da daudzums var k��t par darba 
vides risku katr� darbaviet�, kur gais� pace�as putek�i, kas satur 
noteiktu daudzumu ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da. Darba vides 
risks sakar� ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du ir daudz�s 
ražošanas nozar�s. 

 

Lai veiktu s�kotn�jo nov�rt�jumu un noteiktu, vai past�v noz�m�gs 
ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bas risks, j�izmanto 
zem�k par�d�t� vienk�rš� oper�ciju sec�bas sh�ma. Krist�lisk� sil�cija 
dioks�da smalko da�i�u iesp�jam� kl�tb�tne nor�da uz varb�t�ju riska 
esam�bu. Ja risks nav paredzams, tad nav nepieciešams veikt nek�dus 
konkr�tus pas�kumus. Tom�r vienm�r noteikti j�iev�ro visp�r�gie 
profilakses principi.  

 
 

Att�ls:  S�kotn�j� nov�rt�šanas proced�ra.  

N� 

1. P�rmai�as: 
� darba procesos 
� likumdošan� 
� pielietojamo 

materi�lu izv�l� 
 

2. Ir pieejama jauna 
tehnolo�ija 

 

3. Str�dnieku  
� darba vides riska 

monitoringa rezult�ti 
� Vesel�bas p�rbaudes 

programma 

Vai krist�lisko sil�cija 
dioks�du past�v�gi satur 

materi�ls, kuru izmantojat, vai 
ar� krist�liskais sil�cija 
dioks�ds rodas darba 

proces�?  

Vai smalk�s da�i�as 
satur k�ds no 

materi�liem, kurus 
izmantojat, vai ar� t�s 
rodas darba proces�? 

Veiciet str�dnieku darba 
vides riska nov�rt�jumu 
attiec�b� uz ieelpojamo 

krist�lisko sil�cija dioks�du, 
rezult�tus fiks�jiet 

dokument�. 

P�rejiet pie 2. 
jaut�juma. 

Pielietojiet 
visp�r�jos 
profilakses 

pas�kumus, ar� 
past�v�gu 
p�rbaudi. 

Pielietojiet 
visp�r�jos 
profilakses 

pas�kumus, ar� 
past�v�gu 
p�rbaudi. 

J�/ Es nezinu 

J�/ Es nezinu 

N� 

Past�v�ga 
p�rbaude 

Past�v�ga 
p�rbaude 
 

Skat tabulu: Procesi, 
kuros rodas smalk�s 
da�i�as, 2. pielikums. 

Par to skat. tabulu 
noda�� 2.1. (1. da�a) 
ar piem�riem 
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Sekojoš� tabula no izrakte�u ieguves/akme�lauztuvju nozares kalpo k� paraugs un var 
noder�t, nov�rt�jot, vai ražošanas procesi konkr�t� darbaviet� var izrais�t smalko 
da�i�u rašanos, kas, atrodoties gais�, var novest pie person�la pak�aušanas ieelpojam� 
krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bai.  
 
Tabula: Ražošanas procesi, kuru rezult�t� rodas smalk�s da�i�as, kas var rad�t 
ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu: 
 

IZRAKTE�U 
IEGUVES/AKME�LAUZTUVJU 

PROCESI 

Kur ir iesp�jama  smalko da�i�u rašan�s? 
(Nepiln�gs uzskait�jums) 

IEGUVE  
(Izrakte�u ieguve un 
akme�lauztuves) 

• V�ja nesti putek�i 
• P�šana 
• Skald�šana / l�dzin�šana ar buldozeru 
• Transportl�dzek�u kust�ba 
• Konveijera transports 
• Iekraušana un izkraušana 
• Urbšana 

 

DRUPIN�ŠANA un MALŠANA  • Visas saus�s oper�cijas 
• Mazs risks slapjaj�s malšanas oper�cij�s 

MAZG�ŠANA 
	
MISK� APSTR�DE 
ATDAL
ŠANA 

Mazs putek�u izplat�šan�s risks gais�: 

Ž�V�ŠANA UN KALCIN�ŠANA  Visas ž�v�šanas un kalcin�šanas oper�cijas 

SAUS� SIJ�ŠANA  
SAUS� SASMALCIN�ŠANA 

• Visas saus�s sij�šanas oper�cijas 
• Visas saus�s sasmalcin�šanas oper�cijas 

Iesai�ošana • Iesai�ošana maisos 
• Kraušana uz palet�m  
• Transportl�dzek�u kust�ba 

UZKR�ŠANA • V�ja nesti putek�i no  uzkr�šanas vietas 
• Transportl�dzek�u kust�ba uzkr�šanas vietas tuvum� 

IEKRAUŠANA un 
TRANSPORT�ŠANA 

• Iekraušana transportl�dzekl� (materi�lu br�v� krišana) 
• Transportl�dzek�u kust�ba 
• Konveijera transports 

APKOPE Vajadz�g�s darb�bas iek�rtu demont�žai/atv�ršanai/pieejai vai 
iek�uvei iepriekš uzskait�taj�s putek�aino oper�ciju viet�s. 

T
R
ŠANA T�r�šanas darb�bas, kas saist�tas ar iek�uvi iepriekš 
uzskait�taj�s putek�aino oper�ciju viet�s un/vai kas tiek 
veiktas, izmantojot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 
Citi piem�ri ir atrodami 2. Pielikum�. 
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2. jaut�jums:  K� veikt darba vides nov�rt�šanu par ieelpojam� krist�lisk� 
sil�cija dioks�da iedarb�bu uz person�lu?  
 
Atbilde: Izmantojiet zem�k redzamo vienk�ršo oper�ciju sec�bas sh�mu, lai 
veiktu individu�l�s iedarb�bas l�me�a nov�rt�šanu. Šaj� stadij� ieteicams detaliz�ti 
fiks�t putek�u ierobežošanas pas�kumus, kuri jau tiek pielietoti noteikt� darbaviet�. Š� 
inform�cija v�l�k noder�s, lai noteiktu, vai tiek izpild�ti visp�r�gie profilakses 
principi.  
 

 
 

Att�ls: Ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da individu�l�s iedarb�bas l�me�u 
nov�rt�jums. 

1 P�rmai�as: 
�   darba procesos 
�   likumdošan� 
�   pielietojam� materi�la 

izv�l� 
2 Ir pieejama jauna tehnolo�ija 
 
3 Rezult�ti: 
�   str�dnieku darba vides  

riska monitorings 
�   Vesel�bas p�rbaudes 

programma 

Metode 
atbilstoši ES 
standartam: EN 
689 

 

Sav� darbaviet� konstat�jiet vielas un 
procesus, kuri var izrais�t aerog�nu 

ieelpojamo krist�lisk� sil�cija putek�u 
rašan�s 

Konstat�jiet, kuri str�dnieki 
var b�t pak�auti putek�u 
iedarb�bai, kur un k�dos 

apst�k�os š�da iedarb�ba ir 
iesp�jama. 

Katram str�dniekam 
konstat�jiet iedarb�bas 

biežumu un ilgumu 

Konstat�jiet ierobežošanas 
pas�kumus, k�di tiek 

Past�v�ga 
p�rbaude 
 

Veiciet str�dnieku darba 
vides riska monitoringu 

 

Rezult�tus sal�dziniet ar 
attiec�gajiem darba vides 

Past�v�ga 
p�rbaude 

 

P�rejiet pie 3. jaut�juma 
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Individu�l�s iedarb�bas monitorings 
 
Vien�gais veids, k� noteikt darbavietas atmosf�r� esoš� ieelpojam� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da daudzumu, ir veikt gaisa paraugu �emšanu un putek�u koncentr�cijas anal�zi. 
Lai nov�rt�tu darba vides riskus, j�veic intensit�tes, biežuma un ilguma m�r�šana vai 
nov�rt�šana cilv�ka kontaktam ar š�du pies�r�ojumu. 
 
Parasti izmanto divu veidu m�r�jumus: 

- individu�los; 
- Statiskos. 

Abu veidu m�r�jumus var veikt kop�, jo tie viens otru papildina. 
Piem�rot�kos risin�jumus, kuri atbilst nacion�laj�m un Eiropas pras�b�m, izraug�s 
eksperti, kurus noz�m� Darba dev�ju un Darba ��m�ju p�rst�vji. 
 
Putek�u monitoringa visp�r�g�s pras�bas (no Eiropas norm�m EN 689 un EN 1232) ir 
aprakst�tas “Putek�u monitoringa protokol�”, 2. Pielikums L�gumam par str�dnieku 
vesel�bas aizsardz�bu, pareizi apejoties un lietojot krist�lisko sil�cija dioks�du un 
produktus, kuru sast�v� tas ietilpst. Krist�lisko sil�cija dioks�du saturošu produktu un 
izejvielu ražot�ji un galapat�r�t�ji tiek mudin�ti pie�emt šo protokolu. 
 
Nor�d�jumus par putek�u monitoringa programmas organiz�šanu var sniegt darba 
higi�nas speci�lists. 
 
Darba vides riska limiti 
 
Darba vides riska limitu lielumi atspogu�o maksim�lo, noteikt� laika posm� nov�rt�to 
gais� esoš� pies�r�ojuma vid�jo koncentr�ciju, kurai var b�t pak�auts str�dnieks un 
kas tiek m�r�ta nor�d�taj� period�, parasti asto��s stund�s. 
 
Pašlaik ir daudz daž�du darba vides riska limitu lielumu veidi, kurus noteikušas 
atseviš�as Eiropas Savien�bas dal�bvalstis (skat. pielikum�). Visi šie limiti ir atš�ir�gi, 
turkl�t tos nevar tieši sal�dzin�t.  
 
Patlaban Eiropas Savien�b� nav noteikts darba vides riska limits ieelpojamajam 
krist�liskajam sil�cija dioks�dam. 
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3. jaut�jums:  Esmu veicis savu ekspoz�cijas nov�rt�jumu, bet neesmu 
p�rliecin�ts, k� interpret�t t� rezult�tus. Kas man tagad b�tu 
j�dara? 

 
Atbilde: Jums j�sal�dzina ieg�tie nov�rt�juma rezult�ti ar J�su valst� piem�roto 

darba vides riska limitu ieelpojamajam krist�liskajam sil�cija dioks�dam un 
j�p�rliecin�s, ka tie atbilst visp�r�giem profilakses principiem.  

 

Jums var rasties nepieciešam�ba �stenot papildu ierobežošanas pas�kumus 
(sekojot visp�r�giem profilakses principiem), lai nepie�autu vai ierobežotu 
ieelpojam� krist�lisk� sil�cija iedarb�bu t�, lai sasniegtu atbilstošo darba 
vides riska limitu.  
 

Katr� gad�jum� Jums j�nodrošina darbasp�ka apm�c�ba par vi�u vesel�bas 
riskiem, kuri var rasties no ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da 
iedarb�bas, un par to, k� j��steno paredz�tie ierobežošanas pas�kumi. 
 
Sekojoš� oper�ciju sec�bas sh�ma pal�dz�s Jums orient�ties oper�cij�s. 

 
 

Att�ls: Vienk�rša oper�ciju sec�bas sh�ma ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bas 
ierobežošanai.

 Regul�ri p�rbaudiet darba 
vides risku nov�rt�jumu – 

atgriezieties pie 2. jaut�juma 
 

2. apgalvojums: j�su 
putek�u ierobežošanas 

pas�kumi jau atbilst 
visp�r�j�s profilakses 

pras�b�m. 

 
 
 
 

Vai abi 
apgalvojumi 

atbilst apst�k�iem 
j�su uz��mum�? 

 

J�s jau r�kojaties 
atbilstoši Pareizo 
darba pa��mienu 

ieteikumiem 
 

Inform�jiet, instru�jiet 
un apm�ciet 

str�dniekus, pam�c�ba 
2.1.19. 

Regul�ri p�rbaudiet darba 
vides risku nov�rt�jumu – 

atgriezieties pie 1. jaut�juma 

Pareizo darba 
pa��mienu 

Rokasgr�mata: 
izraugieties 
piem�rotu 
pam�c�bu 

Pielietojiet visp�r�jos 
profilakses 

pas�kumus, tai skait� 
inform�šanu, 

instru�šanu un 
apm�c�bu. 

 

J� 

 N� 

1. apgalvojums: 
nov�rt�juma rezult�ti 
liecina, ka str�dnieku 

darba vides riska 
l�menis nep�rsniedz 
valsts darba vides 
riska robežlielumu. 

 

Veiciet papildu 
pas�kumus putek�u 

ierobežošanai saska�� 
ar 2. da�as pam�c�bu 

ieteikumiem 

Pareizo darba 
pa��mienu 

Rokasgr�mata: 
pam�c�ba 2.1.19. 
par apm�c�bu un 

inform�šanu  
 

Pareizo darba 
pa��mienu 

Rokasgr�mata: 
pam�c�ba 
2.1.19. par 

apm�c�bu un 
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Visp�r�gie profilakses principi 
 
Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�matas izstr�d�šan� autori ir vad�jušies p�c 
profilakses strat��ijas, kura ir aprakst�ta Padomes direkt�v� 89/391/EEK, un p�c t�s 
piem�rojuma valstu likumos.  
 
Aprakst�ti devi�i profilakses principi, un kait�juma nov�ršanas pas�kumu hierarhijai 
vajadz�tu b�t š�dai: 
 

- izvair�šan�s no riskiem, 
- to risku nov�rt�šana, no kuriem nevar izvair�ties, 
- risku nov�ršana to pirms�kumos, 
- darba adapt�šana atseviš�ai personai, 
- adapt�šana tehniskajam progresam, 
- b�stamo faktoru aizst�šana ar drošiem vai maz�k b�stamiem faktoriem, 
- vienota visp�r�j�s profilakses darb�bas pl�na izveidošana (ieskaitot str�dnieku 

vesel�bas st�vok�a p�rbaudes nodrošin�šanu), 
-  kolekt�vo profilakses pas�kumu priorit�te p�r individu�liem aizsardz�bas 

l�dzek�iem, 
- atbilstošas inform�cijas sniegšana str�dniekiem, vi�u instru�šana un apm�c�ba. 

 
Augst�k min�to principu praktiska pielietojuma piem�ri darbaviet�s, kur notiek 
saskare ar krist�lisko sil�cija dioks�du: 
 
• Aizst�šana: �emot v�r� ekonomiskos, tehniskos un zin�tniskos krit�rijus, 

putek�us radošu oper�ciju aizst�šana ar maz�k putek�u  radoš�m oper�cij�m 
(piem�ram, slapj� apstr�de saus�s apstr�des viet� vai autom�tiska apstr�de 
manu�l�s apstr�des viet�). 

• Tehnisko kontrolier��u nodrošin�jums: atputek�ošanas sist�mas (putek�u 
likvid�šana1, sav�kšana2 un aiztur�šana3) un norobežošanas tehnolo�ijas4. 

• Pareizi k�rt�bas uztur�šanas pa��mieni. 
• Darba modelis: ieviest drošus darba pa��mienus, darbu mai�u. 
• Individu�lie aizsardz�bas l�dzek�i: nodrošin�t aizsargap��rbu un elpošanas ce�u 

aizsardz�bas l�dzek�us. 
• Izgl�tošana: nodrošin�t str�dniekiem pien�c�gu apm�c�bu par vesel�bu un droš�bu, 

inform�ciju un instrukcijas par vi�u  darbavietu vai amatu. 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 piem�ram, �dens, tvaika, smidzin�šanas vai miglošanas ier�ces. 
2 piem�ram, cikloni, skr�pji, maisa filtri, elektrostatiskie izgulsn�t�ji un nos�cošie t�r�t�ji. 
3 piem�ram, iekapsul�šana. 
4 piem�ram, vad�bas telpa ar t�ra gaisa padevi. 

Dal�bvalst� noteikto darba vides riska robežlielumu iev�rošana ir tikai da�a no 
risku p�rvald�bas procesa. Vienm�r ar� nepieciešams r�koties saska�� ar 
visp�r�jiem profilakses principiem, k�di noteikti Padomes direkt�v� 
89/391/EEC. 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

Pareizu darba pa��mienu Rokasgr�mata – Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds   25 

Str�dnieku apm�c�ba 
 
Vien� no š�s Rokasgr�matas 2. da�as pam�c�b�m sniegts detaliz�ts ieteikums par 
apm�c�bas veidu un saturu, kas j�nodrošina str�dniekiem, lai inform�tu vi�us par 
vesel�bu apdraudošiem riskiem, ko var rad�t t�du vielu apstr�de un izmantošana, kuras 
satur krist�lisko sil�cija dioks�du. 
 
Risku p�rvald�ba - Kopsavilkums 
 
Sekojoš� diagramm� dots risku p�rvald�bas procesu kopsavilkums gan no darba 
dev�ja, gan no darba ��m�ja viedok�a attiec�b� uz ieelpojam� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da izplat�šan�s ierobežošanu. 
 
Ražotn�s ieviestie vesel�bas aizsardz�bas un droš�bas noteikumi j�iev�ro gan darba 
dev�jam, gan darba ��m�jam. 
 

DARBA DEV	JI 
Vesel�bas aizsardz�bas un 

droš�bas politika 
 

Riska nov�rt�jums ar darba 
��m�ja iesaist�šanu 

 
Ekspoz�cijas l�me�u m�r�jumi 

 
L�dzek�u ieguld�jums 

tehniskaj�s kontrolier�c�s 
 

Drošu darba proced�ru 
izstr�d�šana 

 
Darbasp�ka inform�šana, 
instru�šana un apm�c�šana 

 
Individu�lo aizsardz�bas 
l�dzek�u nodrošin�šana  

 
Vesel�bas p�rbaudes 

nodrošin�šana 
 

Darba ��m�ju p�rst�vju 
l�dzdal�bas garant�šana 

 
R��in�šan�s ar visu veidu darba 
��m�jiem, tas ir, darbuz��m�jiem, 

pagaidu str�dniekiem, noteikta laika 
darbuz��mumiem, studentiem 

darba pieredz�, jauniem cilv�kiem un 
jauniem darbiniekiem. 

DARBA 
	M	JI 
L�dzdal�ba/sadarb�ba ar 

darba dev�ju  
 

Ieguld�jums riska nov�rt�šanas 
proces� 

 
R�c�ba atbilstoši drošiem darba 

pa��mieniem 
 

Vesel�bas p�rbaudes 
apmekl�šana 

 
 

Apm�c�bas apmekl�šana 
 
 

Individu�lo aizsardz�bas 
l�dzek�u izmantošana 

 
 

Probl�mu pazi�ošana darba 
dev�jam 

 
 
 
 
 
 

 

RISKU 
IEROBEŽ

OŠANA 
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V�rdn�ca 
 
Aerodinamiskais diametrs: diametrs sf�rai ar bl�vumu 1g.cm-3 ar vien�du gal�jo krišanas 
�trumu gais�, attiec�b� uz da�i�u, vien�dos temperat�ras, spiediena un relat�v� mitruma 
apst�k�os. 
 
Iesai�ošana maisos: oper�cija, kuras laik� produkti tiek ievietoti maisos (manu�li vai 
autom�tiski). 
 
Ierobežošanas pas�kumi: pas�kumi, kuri tiek veikti, lai mazin�tu individu�l�s ekspoz�cijas 
darbavietas pies�r�ojum� l�dz pie�aujamajam l�menim. 
 
Drupin�šana: oper�cija, kuras laik� granul�tie materi�li tiek salauzti (sadrumstaloti) 
maz�k�s da��s. 
 
Putek�i: cietu vielu izklied�ta izplat�šan�s gais�, kas notiek meh�nisku darb�bu vai gaisa 
savi��ojuma rezult�t�. 
 
Epidemiolo�ija: ar vesel�bu saist�tu apst�k�u un notikumu klasifik�cija un c�lo�u p�t�šana 
popul�cij� un šo p�t�jumu izmantošana, lai ierobežotu vesel�bas probl�mas. 
 
Ekspoz�cija: ieelpojot ekspoz�cija rodas no gais� esoša pies�r�ojuma str�dnieka elpošanas 
zon�. T� tiek aprakst�ta pies�r�ojuma koncentr�cijas form�, kas izriet no ekspoz�cijas 
m�r�jumiem un ir attiecin�ma uz to pašu references periodu, k�ds izmantots darba vides riska 
limitu lielumiem. 
 
Ekspoz�cijas nov�rt�šana: intensit�tes, biežuma un ilguma m�r�šanas vai nov�rt�šanas 
proced�ra cilv�ka kontaktam ar gais� esošu pies�r�ojumu, kurš var b�t darba vid�. 
 
Sasmalcin�šana: miner�lu ieg�šanas oper�cija, kur� atseviš�i miner�lu graudi tiek 
sasmalcin�ti vajadz�g� izm�ra da��s, parasti - smalkos miltos. Dažreiz š� proced�ra tiek d�v�ta 
par “malšanu”, jo t� tiek veikta sasmalcin�šanas dzirnav�s. 
 
Briesmas: b�tiska vielas �paš�ba, kura var nodar�t kait�jumu. 
 
Vesel�bas p�rbaude: str�dnieka individu�ls nov�rt�jums, lai noteiktu vi�a vesel�bas st�vokli. 
 
HSE: Lielbrit�nijas Vesel�bas un droš�bas programma. 
 
IARC: Starptautisk� v�ža izp�tes organiz�cija. 
 
Ieelpojamie putek�i (ar� ieelpojamie putek�i kopum�): gais� esošo vielu da�a, kas 
elpošanas laik� iek��st degun� un mut� un t�p�c var nogulsn�ties elpošanas ce�os (MDHS 
14/2). Standart� EN 481 ir nor�d�ta procentu�l� attiec�ba kop�jai suspend�tajai da�ai, kura var 
tikt ieelpota atkar�b� no da�i�u lieluma. 
 
INRS: Nacion�lais p�tniec�bas un droš�bas instit�ts. 
 
ISO: Starptautisk� standartiz�cijas organiz�cija. 
 
M�r�šana: oper�cija, kura tiek veikta, lai noteiktu gais� esoš�s vielas koncentr�ciju 
darbavietas vid�. 
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M�r�šanas proced�ra: viena vai vair�ku s�r�u paraugu �emšanas un analiz�šanas proced�ra 
darbavietas gais�. 
 
Malšana: miner�lu ieguves oper�cija, kuras laik� miner�lu gabali tiek salauzti atseviš�os 
graudos. Skat. ar� “sasmalcin�šana”. 
 
Darba vides riska limitu lielums: darbavietas gais� esošo pies�r�ojumu maksim�l� 
pie�aujam� iedarb�ba uz str�dnieku. T� atspogu�o maksim�lo, noteikt� laika posm� nov�rt�to 
gais� esoš� pies�r�ojuma vid�jo koncentr�ciju, kurai var b�t pak�auts str�dnieks un kas tiek 
m�r�ta nor�d�taj� period�, parasti asto��s stund�s. 
 
Individu�lie aizsardz�bas l�dzek�i: aizsardz�bas l�dzek�i, kurus str�dnieks valk� vai cit�di 
izmanto, lai aizsarg�tos no viena vai vair�kiem kait�jumiem, iesp�jami mazinot savas 
droš�bas un vesel�bas apdraud�jumu darb�, vai jebkurš cits papildin�jums vai piederums, kas 
izgatavots ar š�du m�r�i. 
 
Individu�la paraugu �emšanas ier�ce: cilv�ka nesta ier�ce, kas �em gaisa paraugu vi�a 
elpošanas zon�, lai noteiktu gais� esošo pies�r�ojumu iedarb�bu uz šo cilv�ku. 
 
Plaušu alveol�r� zona: g�zu apmai�as zona plauš�s, kuru veido vair�k nek� aptuveni 300 
miljoni alveolu jeb gaisa maisi�u. 
 
Profilakse: arodvesel�bas un droš�bas riska likvid�šanas vai mazin�šanas process. 
 
Ieelpojamo putek�u da�a: gais� esošas vielas da�a, kas iek��st g�zu apmai�as zon� plauš�s.  
 
Risks: varb�t�ba, ka kait�juma iesp�ja �stenosies noteiktos lietošanas un/vai iedarb�bas 
apst�k�os. 
 
Standarts: Dokuments, kuru saska�ojusi un akcept�jusi pilnvarota organiz�cija, kas 
nodarbojas ar standartiz�ciju. Šis dokuments satur parastu un bieži atk�rtotu darb�bu 
noteikumus un vadl�nijas par to, k� min�t�s darb�bas veicamas. 
 
Statisk� paraugu �emšanas ier�ce: m�r�jumu veikšanas laik� darbaviet� noteikt� punkt� 
pozicion�ta paraugu �emšanas ier�ce (nav piestiprin�ta cilv�kam). 
 
Torak�lo putek�u da�a: gais� esošas vielas da�a, kas iek��st t�l�k par balseni. 
 
Darbavieta: visa plat�ba, kas paredz�ta  darba veikšanai, k� ar� telpas, ja t�das ir, kas 
pieejamas str�dniekiem saist�b� ar vi�u darbu. 
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1. Pielikums: Darba vides risku limitu saraksts mg/m³) – 2006.g. janv�ris (paplašin�ts l�dz ES 25) 
Sekojoš� tabul� nor�d�ti darba vides risku limiti (OEL) kvarcam, kristobal�tam un tridim�tam izmantošanai Eiropas valst�s. Tikl�dz jauni darba vides risku limiti (mg/m�) par�d�s k�d� no valst�m, tie 
noteikti tiek iek�auti šaj� dokument�.  
 
 

 OEL nosaukums Apstiprin�ts ar Kvarcs Kristobal�ts (c) Tridim�ts 

Austrija Maximale ArbeitsplatzKoncentration Bundesministerium für Arbeit und Soziales 0,15 0,15 0,15 

Be��ija  Ministère de l’Emploi et du Travail 0,1 0,05 0,05 

D�nija Robežv�rt�bas lielums Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Somija Darba vides risku standarts Nacion�l� darba aizsardz�bas p�rvalde 0,2 0,1 0,1 

Francija Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 vai 25 k/Q   

 Valeur limite de Moyenne d’Exposition Ministère du Travail 0,1 0,05 0,05 

V�cija Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -5 - - 

Grie	ija  Likumdošana par izrakte�u ieguvi 0,16 0,05 0,05 


rija  2002 Prakses kodekss droš�bai, vesel�bai un labkl�j�bai darb� (CoP) 0,05 0,05 0,05 

It�lija Robežv�rt�bas lielums Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0,05 0,05 0,05 

Luksemburga Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit 0,15 0,15 0,15 

N�derlande Maximaal Aanvarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0,075 0,075 0,075 

Norv��ija Administrative Normer (8hTWA) for 
Forurensing I ArbeidsmiljØet 

Direktoratet for Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Portug�le Robežv�rt�bas lielums Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 0,1 0,05 0,05 

Sp�nija Valores Limites 1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 0,1 0,05 0,05 

  2) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera 5 vai 25 k/Q   

              2,1) Jauns priekšlikums (iz�emot og�u ieguvi) 0,1 0,05 0,05 

Zviedrija Yrkeshygieniska Gränsvärden Darba vides droš�bas un vesel�bas nacion�l� p�rvalde 0,1 0,05 0,05 

Šveice Valeur limite de Moyenne d’Exposition  0,15 0,15 0,15 

Lielbrit�nija Darbavietas vides riska limits Vesel�bas un droš�bas programma   0,37 0,3 0,3 
 
Q : kvarca procentu�l� attiec�ba 
K: kait�guma koeficients (vien�ds ar 1) 
Avots : adapt�ts no IMA-Europe - R�pniecisko miner�lvielu uz��mumu asoci�cija, Datums : 04.7.1, papildin�ta versija pieejama http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html 
OEL ir attiecin�ms uz 100 % kvarcu, kristobal�tu vai tridim�tu. Daž�s valst�s ir speci�li noteikumi jauktiem putek�iem, piem�ram, Francij� tiek piem�rots š�ds vien�dojums: Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 +Ct/0,05 < 1 (C = 
koncentr�cija, ns = ne sil�cija dioks�da saturs, q = kvarca saturs, c = kristobal�ta saturs, t = tridim�ta saturs), kur visi main�gie lielumi ir mg/m3. 

                                                
5

 V�cij� kopš 2005. gada vairs nav OEL v�rt�bas krist�lisk� sil�cija dioks�dam; OEL viet� darbojas str�dnieku vesel�bas aizsardz�bas sist�ma. 
6 Saska�� ar izrakte�u ieguves likumdošanas kodeksu un Presintential Degree 307/1986, darba vides risku limitu lielums ieelpojamajam krist�liskajam sil�cija dioks�dam tiek apr��in�ts p�c š�das formulas: OEL = 10/ 
(%Q+2) kur Q= % br�v� krist�lisk� sil�cija dioks�da koncentr�cija putek�u ieelpojamaj� da�� 
7 Lielbrit�nij� ekspoz�cijas limits 0,1 mg/m3 ir ieteicams lielums. 
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2. Pielikums 
 
Oper�cijas, kuru laik� rodas smalk�s da�i�as, kas var rad�t ieelpojam� 
krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu 
 
1. Oper�cijas, kuru laik� rodas smalk�s da�i�as, kas var rad�t ieelpojam� krist�lisk� 

sil�cija dioks�da iedarb�bu cementa ražošan�: 
 
RCS l�menis var b�t atkar�gs no izmantoto materi�lu veida. 
Ieelpojam� krist�lisk� sil�cija (RSC) kl�tb�tnes risks ir neliels un tikai cementa ražošanas procesa 
pirmajos posmos (ieguve/akme�lauztuves; izejmateri�lu transport�šana, 
sasmalcin�šana/drupin�šana, rupj� malšana). Kr�sns sist�m� un p�c tam šis risks ir niec�gs. 
 

Cementa ražošana  Kur RCS var veidoties? 

Ieguve/akme�lauztuves V�ja nesti putek�i  
P�šana 
Skald�šana, l�dzin�šana ar buldozeru 

Izejvielu transport�šana Transportl�dzek�u kust�ba (liel�koties sl�gtas sist�mas) 
Konveijera transports (liel�koties sl�gtas sist�mas) 
Iekraušana un izkraušana (liel�koties sl�gtas sist�mas) 
 

Sasmalcin�šana/drupin�š
ana 

Izejvielu p�rstr�de: m�ls, smiltis, ka��akmens, diatom�ta zeme 

Rupji milti P�sti putek�i (liel�koties sl�gtas sist�mas) 
Apkope (liel�koties sl�gtas sist�mas) 

Rupju miltu sajaukšana, 
uzglab�šana un 
transport�šana 

-  

Kr�sns - 

Transport�šana un 
uzglab�šana 

- 

Cementa fabrika - 

Iesai�ošana Iesai�ošana maisos 
Kraušana uz palet�m 

Transports Iekraušana transportl�dzekl� 
Transportl�dzek�u kust�ba 

Apkope Nepieciešam�s darb�bas iek�rtu demont�žai/atv�ršanai/pieejai, vai 
iek�uvei iepriekš uzskait�taj�s putek�ainaj�s apstr�des viet�s, ieskaitot 
filtrus 
Šis risks ir cieši saist�ts ar materi�lu veidu (tas ir, ražošanas oper�cijas 
posmu) 

T�r�šana T�r�šanas darb�bas, kas saist�tas ar iek�uvi iepriekš min�taj�s 
putek�ainaj�s apstr�des viet�s 
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2. Ražošanas procesi, kuru rezult�t� rodas smalkas da�i�as, kas var rad�t ieelpojam� 

krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu stikla un miner�lvates ražošanas nozar�s: 
 
 

 
Stikla r�pniec�ba 

 

 
Kur var rasties smalkas krist�lisk� sil�cija dioks�da 

da�i�as? 
Izejvielu uzglab�šana 
 
 
 

Ja izejvielas netiek uzglab�tas tvertn� 
- v�ja dispersija 
- iekraušana / izkraušana 
- transport�šana (konveijera lente) 

 
Mais�juma sagatavošana 
 
 
 

 
- sajaukšana 
- transport�šana 
- t�r�šana 

Iekraušana un transports 
 
 
 

 
- mais�juma sast�vda�as 
 

Mais�juma iekraušana 
 
 
 

 
- mais�juma manu�la iekraušana 
- mais�juma autom�tiska iekraušana 

Filtra instal�cija 
 
 
 

 
- darb�ba 
- t�r�šana 
- apkope 
- remonts 

T�r�šanas oper�cijas 
 
 
 

 
- mais�juma konveijera instal�cija 
- kr�sns da�as 

Remonts un demont�žas oper�cijas 
 
 

 
- mais�juma konveijera instal�cija 
- kr�sns da�as 
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3. Ražošanas procesi, kuru rezult�t� rodas smalkas da�i�as, kas var rad�t ieelpojam� 

krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu keramikas r�pniec�b�: 
 
 

KERAMIKAS (*) 
RAŽOŠANAS PROCESS 

Kur iesp�jama smalko da�i�u rašan�s? 
(Nepiln�gs uzskait�jums) 

Pieg�de, izkraušana, transports, 
uzglab�šana 

• Transportl�dzek�u kust�ba 
• Transportl�dzek�u izkraušana / beztaras izkraušana 
• Auto cisternas izkraušana (aizp�šana) 
• Maisu iztukšošana 
• Konveijera transports 
• Citas transporta sist�mas 
 

Izejmateri�lu sagatavošana 
veidošanai un glaz�rai 

• Doz�šana 
• Vielu sajaukšana 
• Sasmalcin�šana / malšana 
• Sij�šana 
• At�de�ošana (aerosola ž�v�šana) 
 

Mazs risks slapjaj�s oper�cij�s: 
• Slapj� malšana 
• Plastifik�cija 
• Sadal�šana 

 
Form�šana • Saus� pres�šana 

• Izostatisk� pres�šana 
• S�kotn�j� meh�nisk� form�šana 
• L�juma da�u apdare 
• Dekor�šana 
 

Mazs risks slapjaj�s oper�cij�s: 
• Veidnes sagatavošana  
• Šl�hera liešana 
• Plastisk� form�šana 

 
Ž�v�šana • Periodiska un nep�rtraukta ž�v�šana 

 

Glaz�šana • Glaz�ras smidzin�šana 
 

Mazs risks slapjaj�s oper�cij�s: 
• Glaz�šana iegremd�jot 
• Glaz�šana atš�aidot 
• Dekor�šana 

 
Apdedzin�šana • Apdedzin�šana (biskv�ta, gal�g�, dekorat�v� utt.) 

 

P�capstr�de • Sasmalcin�šana  
• Pul�šana 
• Griešana / z���šana 
• Urbšana 

 
Mazs putek�u izplat�šan�s risks gais�: 
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KERAMIKAS (*) 
RAŽOŠANAS PROCESS 

Kur iesp�jama smalko da�i�u rašan�s? 
(Nepiln�gs uzskait�jums) 

• Š�irošana 
• Iesai�ošana 

 
Apkope • Ugunsdrošu materi�lu griešana (kr�sn�m) 

• Putek�u vai nos�dumu t�r�šana no ieguves iek�rtas 
 

T�r�šana • Saus� t�r�šana  
 
Mazs putek�u izplat�šan�s risks gais�: 

• slapj� t�r�šana 
 

 
(*) daž�du keramikas izstr�d�jumu izgatavošanai nav nepieciešamas visas darb�bas 
 
 
 
 

4.Ražošanas procesi, kuru rezult�t� rodas smalkas da�i�as, kas var rad�t ieelpojam� 
krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu liešanas r�pniec�b�: 

 
 
 

L�jumu ražošana  Kur iesp�jama  smalko da�i�u rašan�s? 

Smilšu transport�šana un 
uzglab�šana 

Pneimatisk� transport�šana 
 

Smilšu sagatavošana Sajaukšana 
Transports 
 

Serde�u uzst�d�šana un 
form�šana 

Sajaukšana 
Transports 
 

Kaus�šanas cehs Apdare un ugunsdroša materi�la izpl�de (kausi, kr�snis) 
 

Sagraušana L�jumu atdal�šana no smilt�m 
 

Nogludin�šanas cehs Apstr�de ar str�klu 
L�jumu piestr�de 
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5.  Ražošanas procesi, kuru rezult�t� rodas smalkas da�i�as, kas var rad�t ieelpojam� 
krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu betona saliekamproduktu ražošan�: 

 
 
 

Betona saliekamproduktu ražošana Kur var rasties smalk�s krist�lisk� sil�cija 
dioks�da da�i�as? 

IZEJVIELAS Uzglab�šana kopum� (telp�s un �rpus 
telp�m) 

(Pieg�de, izkraušana, transports un 
uzglab�šana) Apstr�des un transport�šanas sist�mas 

  Maisu iztukšošana 

  Beztaras iekraušana/izkraušana 

  Miner�lu drupin�šana/sasmalcin�šana 

BETONA RAŽOŠANA Materi�lu sajaukšana 

Viscaur slapja apstr�de Beramo materi�lu doz�šana 

  Ž�v�šana 

  Putek�u apkarošana ar mitrin�šanu 

  Plastisk� form�šana 

P�CAPSTR�DE Gal�g� apstr�de (saus�) 

  Uzglab�šana kopum� (telp�s un �rpus 
telp�m) 

  Apstr�des un transport�šanas sist�mas 

T�r�šana Veid�u t�r�šana 

  Apstr�des un transport�šanas sist�mas 

  
  
Daž�du betona saliekamproduktu izgatavošanai nav nepieciešamas visas darb�bas 
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 2. da�a: Pam�c�bu rokasgr�mata 
 
Pareizo darba pa��mienu Rokasgr�matas da�a par putek�u apkarošanu ir paredz�ta, lai 
samazin�tu risku, kam var b�t pak�auti str�dnieki sakar� ar ieelpojam� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da iedarb�bu. 
 
Pirm� noda�a sniedz visp�r�gas zi�as par ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du. 
 
Otraj� noda�� ir pam�c�bas, kur�s aprakst�ti pareizi darba pa��mieni daž�du parastu un 
specifisku uzdevumu veikšanai. Visp�r�g�s pam�c�bas (noda�a 2.1.) attiecas uz vis�m 
ražošanas nozar�m, kuras ir L�guma par str�dnieku vesel�bas aizsardz�bu, pareizi 
apejoties un lietojot krist�lisko sil�cija dioks�du un produktus, kuru sast�v� tas ietilpst, 
parakst�t�jas. Konkr�t�s pam�c�bas (noda�a 2.2.) attiecas uz darbiem tikai daž�s 
r�pniec�bas nozar�s. 
 

1. Ievads 
 
Kas ir ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds? 
 
P�c defin�cijas ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds ir gais� esoš� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da putek�u da�a, kas var iek��t plauš�s l�dz alveol�m (g�zu apmai�as zon�). 
 
Krist�lisk� sil�cija dioks�da gad�jum� t�s ir alveol�r�s putek�u da�as, kuras var ietekm�t 
vesel�bas st�vokli. Š�s da�i�as ir tik mazas, ka t�s nav redzamas ar neapbru�otu aci. Kad 
ieelpojamie putek�i ir pac�lušies gais�, tie nos�žas �oti l�ni. Vienreiz�ja putek�u izpl�de 
gais� darbaviet�  var rad�t iev�rojamu darba vides risku. Faktiski situ�cij�s, kad gais� 
past�v�gi pace�as putek�i un kad netiek pievad�ts svaigs gaiss, ieelpojamie putek�i 
darbaviet� var saglab�ties gais� vair�kas dienas. 
 
K� ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds non�k organism�? 
 
Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds iek��st organism�, kad tiek ieelpots noteikts 
daudzums krist�lisko sil�cija dioks�du saturošu putek�u. Ja putek�u da�i�u izm�rs ir 
pietiekami mazs (t�ds, lai putek�i b�tu ieelpojami), tad š�di putek�i non�k dzi�i plauš�s. 
Tieši tad krist�liskais sil�cija dioks�ds var ietekm�t cilv�ka vesel�bas st�vokli. 
 
K�da ir zin�m� ietekme uz vesel�bas st�vokli sakar� ar ieelpojam� krist�lisk� 
sil�cija dioks�da iedarb�bu? 
 
Ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da ieelpošanas galvenais rezult�ts, kas ietekm� 
vesel�bas st�vokli, ir silikoze. 
 
Silikoze ir viens no izplat�t�kajiem pneimokoniozes veidiem. T� ir progres�joša fibroze, 
kuru izraisa  smalku ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da da�i�u nogulsn�šan�s plauš�s. 
Ja notiek ilgstoša darba vides limitu p�rsniegšana, tad �erme�a dabiskajam 
aizsargmeh�nismam var rasties gr�t�bas ar plaušu att�r�šanu no ieelpojam� krist�lisk� 
sil�cija dioks�da. Putek�u uzkr�šan�s ilg�k� laika period� noved pie neatgriezeniskas 
ietekmes uz vesel�bas st�vokli. Š� iedarb�ba uz vesel�bas st�vokli ir saist�ta ar boj�jumiem 
plaušu visdzi��kaj�s da��s, un tas var novest pie elpošanas gr�t�b�m un, dažos gad�jumos, 
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pie n�ves. Liel�k�m (nealveol�raj�m) da�i��m ir liel�kas iesp�jas nos�sties elpošanas 
sist�mas galvenajos elpošanas ce�os, un t�s var tikt izt�r�tas ar g�otu darb�bu. 
 
Silikoze ir viena no pasaul� sen�kaj�m zin�maj�m arodslim�b�m, un to izraisa ieelpojama 
krist�lisk� sil�cija dioks�da ieelpošana (Stacey P.R 2005).  
 
Str�dnieki reti tiek pak�auti t�ra krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bai. Putek�i, kurus vi�i 
ieelpo darbaviet�, parasti sast�v no krist�lisk� sil�cija dioks�da un citu vielu mais�juma. 
 
Cilv�ka reakcija parasti ir atkar�ga no: 

- putek�u veida un sil�cija dioks�da satura, 
- putek�u da�as, 
- individu�l�s ekspoz�cijas apjoma un veida (ilguma, biežuma un intensit�tes, 

ko var ietekm�t darba metodes), 
- individu�l�m psiholo�iskaj�m �patn�b�m, 
- sm���šanas paradumiem. 

 
Kur sastopams ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds? 
 
Ieelpojamais krist�liskais sil�cija dioks�ds var k��t par darba vides risku katr� darbaviet�, 
kur gais� pace�as putek�i, kas satur noteiktu daudzumu ieelpojam� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da. 
 
Darba vides risks sakar� ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du ir daudz�s ražošanas 
nozar�s, piem�ram, akme�lauztuv�s, kalnr�pniec�b�, miner�lu p�rstr�d� (piem�ram, 
ž�v�šan�, sasmalcin�šan�, iesai�ošan� maisos un apstr�d�); š�fera apstr�d�; akmens 
smalcin�šan� un apstr�d�; lietuvju darb�b�; �ie�e�u un daksti�u izgatavošan�; dažu 
ugunsiztur�gu materi�lu apstr�d�; b�vdarbos, ieskaitot darbu ar akme�iem, betonu, 
�ie�e�iem un dažiem izol�cijas veidiem; tune�u rakšan�, �ku restaur�cij� (kr�sošan�), 
podniec�bas un keramikas ražošanas nozar�s. 
 
K� izmantot š�s pam�c�bas 
 
Katr� darbaviet� pirms t�das darba oper�cijas uzs�kšanas, kura var rad�t darba vides risku 
sakar� ar ieelpojam� krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu, darba dev�jam j�veic riska 
nov�rt�jums, lai noteiktu š�s iedarb�bas veidu un apjomu. 
 
Ja riska nov�rt�jums par�da, ka str�dnieki var b�t pak�auti ieelpojam� krist�lisk� sil�cija 
dioks�da iedarb�bai, tad j�veic ierobežošanas pas�kumi, lai ierobežotu min�to iedarb�bu. 
 
Sekojoš�s pam�c�bas uzskaita attiec�gos ierobežošanas pas�kumus, kas darba dev�jam 
pal�dz�s iedarb�bas l�me�a ierobežošan� daudz�s parast�s darba oper�cij�s. Lemjot par 
attiec�go pam�c�bu izmantošanu, j�iev�ro noz�m�g�ko iedarb�bas avotu priorit�te sakar� 
ar ieelpojamo krist�lisko sil�cija dioks�du darbaviet�.  
 
Atkar�b� no konkr�tiem apst�k�iem katr� gad�jum� varb�t nav nepieciešams izmantot 
visus ierobežošanas pas�kumus, kas nor�d�ti pam�c�b�s, lai mazin�tu ieelpojam� 
krist�lisk� sil�cija dioks�da iedarb�bu, tas ir, lai piem�rotu atbilstošus aizsardz�bas un 
kait�juma nov�ršanas pas�kumus saska�� ar direkt�vas 98/24 II da�u. 
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2.  Pamācības 
 

Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

 Pildvielas Cements Keramika 
Saliekam-
produkti 
Betons 

Liešana Stikls 
Rūpniecisks 

Minerāli 
Minerāls 

Vate 
Izrakteņu 
ieguve 

Java 
Dabiskie 
akmeņi 

2.1.  Vispārīgās pamācības 

2.1.1. Tīrīšana X x x x x x x x x x x 

2.1.2. Ēku konstrukcija X x x x x x x x x x x 

2.1.3. Vadības telpu konstrukcija X x x x x x x x x x x 

2.1.4. Cauruļvadu konstrukcija X x x x x x x x x x x 

2.1.5. Putekļu nosūkšanas iekārtu konstrukcija X x x x x x x x x x x 

2.1.6. Putekļu monitorings X x x x x x x x x x x 

2.1.7. Vispārēja uzglabāšana telpās X x x x x x x x x x x 

2.1.8. Vispārēja uzglabāšana ārpus telpām x x x x x x x x x x x 

2.1.9. Vispārējā ventilācija X x x x x x x x x x x 

2.1.10. Pareiza higiēna X x x x x x x x x x x 

2.1.11. Apstrādes un transportēšanas sistēmas x x x x x x x x x x x 

2.1.12. Darbs laboratorijā X x x x x x x x x x x 

2.1.13. Vietējā nosūkšanas ventilācija X x x x x x x x x x x 

2.1.14. Apkopes un remonta darbības x x x x x x x x x x x 

2.1.14.   (a) Rievu sausā griešana, izmantojot elektriskās 
mūra gropju frēzes 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.   (b) Sausā griešana un slīpēšana, izmantojot rokas 
leņķa slīpmašīnas/ griezējus 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.   (c) Betona sausā slīpēšana, izmantojot elektriskās 
betona slīpmašīnas 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.   (d) Sausā slīpēšana, izmantojot rokas 
elektroinstrumentus 

x x x x x x x x x x x 

2.1.15. Individuālie aizsardzības līdzekļi X x x x x x x x x x x 

2.1.16. Putekļu vai nosēdumu tīrīšana no nosūkšanas iekārtas X x x x x x x x x x x 

2.1.17. Uzraudzība x x x x x x x x x x x 

2.1.18. Iepakošanas sistēmas X x x x x x x x x x x 

2.1.19. Apmācība X x x x x x x x x x x 

2.1.20. Darbs ar darbuzņēmējiem x x x x x x x x x x x 
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 Pildvielas Cements Keramika 
Saliekam-
produkti 
Betons 

Liešana Stikls 
Rūpniecisks 

Minerāli 
Minerāls 

Vate 
Izrakteņu 
ieguve 

Java 
Dabiskie 
akmeņi 

2.2. Konkrētas pamācības 

2.2.1. (a) Maisu iztukšošana – mazie maisi x x  x x x x  x x  

 (b) Maisu iztukšošana – lielie maisi x x  x x x x  x x  

2.2.2. Maisījuma iekraušana ražošanas procesā – Stikls      x      

2.2.3. (a) Auto cisternas piekraušana x   x x  x  x x  

 (b) Beztaras iekraušana x x  x   x  x x  

2.2.4. Auto cisternas izkraušana (aizpūšana) x  x x x x x  x x  

 (b) Beztaras izkraušana x x  x x x x  x x  

2.2.5. Serdeņu uzstādīšana un veidņu izgatavošana lietuvēs     x       

2.2.6. Minerālu drupināšana x x  x   x  x   

2.2.7. Ugunsdrošu materiālu un stikla griešana un pulēšana   x  x x      

2.2.8. Minerālu žāvēšana x x     x   x  

2.2.9. Sausā presēšana   x         

2.2.10. Lielāku lējumu nogludināšana lietuvēs     x       

2.2.11. Mazāku lējumu nogludināšana lietuvēs     x       

2.2.12. Galīgā apstrāde (sausā)   x x        

2.2.13. Apdedzināšana (biskvīta, glazūras, galīgā, dekoratīvā)    x         

2.2.14. Maisījuma iekraušana stikla kausēšanas krāsnī – 
stikla trauki 

     x      

2.2.15. Stikla apstrāde ar smilšu strūklu      x      

2.2.16. Minerālu sasmalcināšana x x  x   x     

2.2.17. Stikla slīpēšana      x      

2.2.18. Izostatiskā presēšana (sausā)    x         

2.2.19. Iepakošana milzu maisos x x   x  x   x  

2.2.20. Izsišanas un izkratīšanas operācijas lietuvēs     x       

2.2.21. Oderējums un izplūde     x       

2.2.22. Vielu sajaukšana  x x x x x x   x  

2.2.23. Periodiska un nepārtraukta žāvēšana    x x x       

2.2.24. Plastiskā formēšana    x x        

2.2.25. Sagatavošana    x         

2.2.26. Smilšu sagatavošana lietuvēs     x       
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 Pildvielas Cements Keramika 
Saliekam-
produkti 
Betons 

Liešana Stikls 
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ieguve 
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2.2.27. (a) Dozēšana (nelieliem daudzumiem)   x         

 (b) Beramo materiālu dozēšana    x x        

2.2.28. Mobilā karjera iekārta – ieguvei un transportēšanai x x     x  x x  

2.2.29. Sijāšana x x     x  x   

2.2.30. Apstrāde ar strūklu lietuvēs     x       

2.2.31. (a) Mazo maisu piepildīšana – granulētie produkti       x   x  

 (b) Mazo maisu piepildīšana – putekļveida produkti  x     x   x  

2.2.32. Aerosola žāvēšana    x x        

2.2.33. Glazūras smidzināšana   x         

2.2.34. Smalku sauso silīcija dioksīda produktu 
transportēšanas sistēmas 

  x    x     

2.2.35. Urbšanas iekārtas ekspluatācija x x     x  x   

2.2.36. Putekļu apkarošana ar mitrināšanu  x x x        
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2.1.1 
 
 
 

 

 Tīrīšana 
 
Šī darbība nozīmē dažādu virsmu tīrīšanu darbavietā, lai minētās 
virsmas atbrīvotu no vielām, kuru sastāvā var būt noteikts daudzums 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu. Tīrīšana jāveic regulāri, taču arī var 
būt nepieciešama ārpuskārtas tīrīšana, ja notikusi tādas vielas 
noplūde, kuras sastāvā ir kristāliskais silīcija dioksīds. 

   

 
Pieeja 

 
 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai tām personām, 

kuras saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Pamācībā ir norādījumi par putekļu 
izplatīšanās aizkavēšanu darbavietas 
tīrīšanas procedūru veikšanas laikā. 
Svarīgāko pamācības norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Lespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamām 
silīcija dioksīda daļiņām saistīto darba 
vides risku samazināšanai. Tas ir, 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kuras savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo Metožu 
Rokasgrāmatas, kurā aprakstīti silīcija 
dioksīda putekļu kaitīgās iedarbības 
novēršanas paņēmieni, kas īpaši 
paredzēti darba vides risku 
kontrolēšanai darbavietās, kurās 
personāls ir pakļauts ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 

 
 

Konstrukcija un aprīkojums 
Slapjā tīrīšana: 
 

 Putekļu izplatīšanos var ierobežot ar slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem, kuru pielietošanas rezultātā smalkie putekļi pēc 
saskares ar ūdeni zaudē iespēju pacelties gaisā. 

 Slapjās tīrīšanas paņēmieni ir slaucīšana ar slapju lupatu, beršana 
ar slapju birsti, kā arī mazgāšana, izmantojot ūdens smidzinātājus 
vai šļūtenes. 

 Ja izmanto ūdens smidzinātājus, tad jāraugās, lai ūdens krājums 
būtu pietiekams un visu laiku tiktu papildināts. Aukstā laikā jāveic 
papildu drošības pasākumi, lai nepieļautu sasalšanu. 

 Masveidīgas smalku, sausu putekļu masas samitrināšanai 
ieteicams izmantot ūdens smidzinātājus, kuri veido smalku 
migliņu. Ūdens strūklas izmantošanas gadījumā putekļi pacelsies 
gaisā. 

 Ja lieto slapjās tīrīšanas paņēmienus, tad elektriskajām 
instalācijām jābūt aizsargātām pret ūdens iekļūšanu tajās. 

 Ja lieto ūdens smidzinātājus un šļūtenes, tad jābūt ierīkotai 
atbilstīgai drenāžas sistēmai. 

Sausā tīrīšana: 

 Putekļu izplatīšanos arī var ierobežot ar sausās tīrīšanas 
paņēmieniem, piemēram, nosūcot sausos putekļus. 

 Rūpnieciskie putekļu sūcēji ir portatīvas ierīces, kas apgādātas ar 
augstas efektivitātes daļiņu filtriem (HEPA filtriem) vai 
līdzvērtīgiem tehniskiem risinājumiem. Ēkā arī var būt ierīkota 
integrēta putekļu sūkšanas sistēma: stratēģiskos punktos izvietoti 
pievienošanas punkti, kas savienoti ar centrālo putekļu savācēju. 

 Putekļu sūkšanas sistēmām var būt nepieciešama sertificēšana. 
 Ja putekļu sūkšanas sistēmām jātiek galā ar lielu pulverveida 

vielas apjomu, tad to konstrukcijai speciāli jābūt nodrošinātai pret 
pārslodzi vai bloķēšanu. 

 Ja nav iespējams veikt slapjo tīrīšanu vai putekļu nosūkšanu un 
var pielietot tikai sauso tīrīšanu ar birstēm, tad jāraugās, lai 
personāls, kas veic šos darbus, izmanto piemērotus individuālās 
aizsardzības līdzekļus; vienlaikus jāveic pasākumi, lai novērstu 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu izplatīšanos ārpus darba zonas. 

 Nosūkšanas sistēmas parasti nav piemērotas mitru vielu 
izplūdes rezultātu novēršanai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek apkopts, 
uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar piegādātāja/uzstādītāja 
norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tehnisko tīrīšanas ierīču vizuālo 
pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad 
pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude, un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet likumā noteikto laiku (vismaz 
piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Lai nepieļautu putekļu uzkrāšanos, regulāri veiciet savas darbavietas 
tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. Likvidējot apjomīgas smalku, 
sausu putekļu noplūdes, tīrīšanas darbus noteikti veiciet saskaņā ar droša 
darba procedūrām un šajā pamācībā iekļautajiem norādījumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības 
līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto elpošanas 
ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, kad 
tie netiek lietoti. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

 Ja tiek veikta sausu putekļu tīrīšana, tad darba devēja pienākums ir 
nodrošināt darba veicējus ar piemērotu apģērbu, kurš neuzkrāj putekļus. 
Ieteikumus par piemērotu apģērbu sniegs jūsu darba apģērba piegādātājs. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu ietekmi uz veselības stāvokli 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; 
lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt 
pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību 
un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to skat. pamācībā 
2.1.19 un Pareizu darba paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Darbu uzraudzīšana 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 
pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 
Lai pareizi veiktu 
pārbaudes, izmantojiet 
kontrolsarakstu 
 
 

 Ja pielietojat slapjās 
tīrīšanas paņēmienus, 
tad pirms tīrīšanas darbu 
uzsākšanas pārliecinieties 
par nevainojamu ūdens 
padevi. 

 Ja pielietojat slapjās 
tīrīšanas paņēmienus, 
tad pārliecinieties, ka 
nosūkšanas sistēma 
efektīvi darbojas. 

 Reizi nedēļā pārbaudiet 
putekļu sūcēju filtru 
stāvokli. Vajadzības 
gadījumā tos nomainiet. 

 Putekļu sūcējus atbrīvojot 
no putekļiem, ievērojiet 
attiecīgās procedūras. 

 Veicot smalkas, sausas 
un apjomīgas putekļu 
izplūdes likvidēšanu, 
jārīkojas atbilstoši 
uzņēmuma rakstiskajām 
darba drošības 
procedūrām. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas, vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam.  

 Ja putekļu izplatīšanās 
ierobežošanas 
aprīkojumam atklājas 
trūkumi, tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Visus individuālās 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.2  Ēku konstrukcija 
 
Šajā pamācībā paskaidrota ēku konstrukcija, kurās tiek veiktas darbības, 
kuru rezultātā var rasties ieelpojami kristāliskā silīcija dioksīda putekļi. 
 

   

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
ēku konstrukciju, kurās tiek veiktas 
darbības, kuru rezultātā var rasties 
ieelpojami kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļi. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Jānodrošina atbilstīga ēkas ventilācija, vajadzības gadījumā 
izmantojot piespiedu ventilāciju. Jāgādā, lai nosēdušies putekļi 
ventilācijas sistēmas darbības rezultātā atkal nepaceļas gaisā un lai 
putekļainais gaiss neiekļūst tīrajās zonās. 

 Lai novērstu putekļu izplatīšanos, transportējot materiālus telpās un 
ārpus tām un ar konveijeriem, var izmantot smidzinātājus putekļu 
nosēdināšanai (parastus ūdens smidzinātājus vai ūdens 
smidzinātājus, kuri veido smalku migliņu). 

 Ēkās esošo putekļu nosūkšanas sistēmu izplūdēm apkārtējā vidē 
jāatbilst vietējiem vides aizsardzības noteikumiem. 

 Grīdas segumam un mēbelēm jābūt viegli tīrāmām, šīs virsmas 
nedrīkst uzkrāt putekļus. Lai novērstu putekļu izplatīšanos starp 
līmeņiem, nepieciešamības gadījumā pēc iespējas izmantojiet cietu 
grīdas segumu un to blīvējiet ar dilumizturīgu materiālu, kas saskarē 
ar putekļiem maina krāsu.  

 Ja paredzēts izmantot slapjās tīrīšanas metodes vai smidzināšanas 
ierīces putekļu nosēdināšanai (smidzinātājus), parūpējieties par to, 
lai grīdas segumam būtu nodrošināta laba drenāža. 

 Raugieties, lai elektriskās u.c. sistēmas būtu pienācīgi aizsargātas 
pret briesmās, kas saistītas ar ūdens un silīcija dioksīda putekļu 
klātbūtni darba zonā. 

 Vadības paneļu aizsargāšanai var izmantot plēvi. 

 Izmantojot slapjās tīrīšanas metodes, nodrošiniet pietiekamu 
daudzumu pareizi izvietotu ūdens pieslēgšanas punktu. 

 Izmantojot centralizētu putekļu nosūkšanas sistēmu, nodrošiniet 
pietiekamu daudzumu pievienošanas punktu. 

 Vadības kabīņu ierīkošana palīdz izolēt operatorus no ieelpojamu 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu avotiem. 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu, 
un šīm telpām jābūt noslēgtām un fiziski atdalītām no putekļainajām 
telpām. Lai nepieļautu putekļaina gaisa iekļūšanu šajās telpās, var 
būt nepieciešams tām ierīkot spiediena ventilācijas sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.3. Vadības telpu konstrukcija. 

 Ja vien tas iespējams, jāizvēlas aprīkojums, kuram nav 
nepieciešams bieži veikt apkopi. Piemēram, izmantojot iekārtas, kas 
aprīkotas ar automātisku eļļošanas sistēmu, samazināsies laiks, 
kuru remonta personāls pavada putekļainajās zonās. 

 Ja ir uzstādītas videonovērošanas sistēmas (CCTV), ar kuru 
palīdzību putekļainās zonas var novērot, atrodoties tīrā vadības 
telpā, samazināsies vajadzība iekārtu operatoriem atrasties 
putekļainajās zonās. 
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Apkope 
 

 Ēku un visas iekārtas, kas paredzētas putekļu izplatīšanās 
ierobežošanai, apkopiet saskaņā ar piegādātāja/uzstādītāja 
rekomendācijām. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet ēkas stāvokli un visu putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas ierīču darbību – vai tām nav bojājumu 
vai ražīguma samazinājuma pazīmju. Ja tās pastāvīgi lieto, tad 
jāpārbauda biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic putekļu izplatīšanās ierobežošanas ierīču 
darbības pārbaude un tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču 
ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet grīdu un citu virsmu tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus (piem., putekļu maskas); šim nolūkam izmantojiet 
atbilstošas zīmes. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Nodrošiniet pienācīgu individuālo aizsardzības līdzekļu krājumu. 
Raugieties, lai tas vajadzīgajā brīdī būtu pieejams. Nepieciešamības 
gadījumā kastes ar individuālās aizsardzības Iīdzekļiem (piemēram, 
putekļu maskām) novietojiet pie ieejas ēkās. Izmantojot atbilstošas 
zīmes, norādiet šā krājuma atrašanās vietu. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Pārbaudiet, vai ēkas 
daļas nav bojātas vai 
nolietojušās. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 
Ja pamanāt problēmas, 
tad pārtrauciet darbu. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 
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2.1.3  Vadības telpu 
konstrukcija 
 
Šajā pamācībā tiek sniegtas rekomendācijas par vadības telpu 
konstrukciju. Šādu telpu nodrošināšana palīdz izolēt operatorus no 
ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu avotiem darbavietā. 

   

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu, 
un šīm telpām jābūt noslēgtām un fiziski atdalītām no putekļainajām 
telpām.  

 Lai nepieļautu putekļaina gaisa iekļūšanu šajās telpās, var būt 
nepieciešams tām ierīkot spiediena ventilācijas sistēmu. 

 Durvis un logi, kur tas nepieciešams, jātur aizvērti, lai telpā neiekļūtu 
putekļi. Atcerieties, ka gaiss ārpus vadības telpas var būt putekļains! 

 Grīdas segumam un mēbelēm jābūt viegli tīrāmām, šīs virsmas 
nedrīkst uzkrāt putekļus. Izmantojiet cietu grīdas segumu (nevis 
sietus/tīklu) un to blīvējiet ar dilumizturīgu materiālu, kas saskarē ar 
putekļiem maina krāsu.  

 Raugieties, lai elektriskās u.c. sistēmas būtu pienācīgi aizsargātas 
pret darba zonā esošajām briesmām, tostarp silīcija dioksīda 
putekļu klātbūtni. 

 Vadības paneļu aizsargāšanai var izmantot plēvi. 

 Izmantojot centralizētu putekļu nosūkšanas sistēmu, nodrošiniet 
pietiekamu daudzumu pievienošanas punktu. 

 Nodrošiniet pietiekami daudz logu, lai darba procesu varētu 
uzraudzīt no vadības telpas. 

 Ja ir uzstādītas videonovērošanas sistēmas (CCTV) un citas 
telemetrijas ierīces, ar kuru palīdzību var veikt novērošanu, 
atrodoties tīrā vadības telpā, tad samazinās vajadzība iekārtu 
operatoriem atrasties putekļainajās zonās. 

 Uzstādiet ziņojumu dēļus, kas izmantojami paziņojumu izlikšanai par 
veselības aizsardzības, darba drošības u.c. pasākumiem. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegtas 
rekomendācijas par vadības telpu 
konstrukciju, kāda var būt 
nepieciešama, lai izolētu operatorus 
no ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīda putekļu avotiem. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides 
riskus. Lespējams, ka atsevišķos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi 
visus drošības pasākumus, kas 
norādīti šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu 
saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Vadības telpu un visas iekārtas, kas paredzētas putekļu izplatīšanās 
ierobežošanai, apkopiet saskaņā ar piegādātāja/uzstādītāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet visu putekļu izplatīšanās 
ierobežošanas ierīču stāvokli – vai tās pareizi darbojas un vai tām 
nav bojājumu vai ražīguma samazinājuma pazīmju. Ja tās pastāvīgi 
lieto, tad jāpārbauda biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda 
pirms katras lietošanas reizes. 

 Veiciet putekļu kontroles ierīču pārbaudes, lai noteiktu to 
efektivitātes atbilstību likumdošanas prasībām; minēto pārbaužu 
veikšanas intervāliem jābūt atbilstošiem ražotāja ieteikumiem un 
risku novērtējuma rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus). 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet grīdas un citu virsmu tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus (piem., putekļu maskas); šim nolūkam izmantojiet 
atbilstošas zīmes. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Nodrošiniet pienācīgu individuālo aizsardzības līdzekļu krājumu. 
Raugieties, lai tas vajadzīgajā brīdī ir pieejams. Novietojiet kastes ar 
individuālajiem aizsardzības Iīdzekļiem (piemēram, putekļu maskām) 
vadības telpās, lai tos varētu izmantot gadījumā, ja rodas problēmas 
ražošanas procesā. Izmantojot atbilstošas zīmes, norādiet šā 
krājuma atrašanās vietu. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Uzturiet tīras vadības 
telpas, lai novērstu putekļu 
pacelšanos gaisā. 

 Sausu putekļu tīrīšanai 
izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. 

 Raugieties, lai vadības 
telpu durvis un logi būtu 
aizvērti, lai telpā neiekļūst 
putekļi. 

 Atcerieties, ka ieelpojamie 
kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļi gaisā nav 
saskatāmi ar neapbruņotu 
aci. Smalku putekļu 
uzkrāšanās uz virsmām 
vadības telpas iekšienē var 
liecināt par to, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
pasākumi pienācīgi 
nedarbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
pamanītajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 
Ja pamanāt problēmas, 
tad pārtrauciet darbu. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 
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2.1.4.  Cauruļvadu 
konstrukcija 
Šī darbība attiecas uz cauruļvadu konstrukciju, kas ir putekļu 
nosūkšanas sistēmas sastāvdaļa. 
Šī pamācība jālasa līdztekus pamācībām “Vietējā nosūkšanas 
ventilācija” un “Putekļu nosūkšanas iekārtu konstrukcija”. 

   

  

Pieeja 
 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 Izmantojiet tāda cauruļvadu piegādātāja pakalpojumus, kuram ir 

laba reputācija. Izstrādāšanu uzticiet tikai kvalificētiem 
inženieriem. 

 Cauruļvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem un vienkāršākiem. 
 Izvairieties lietot garus elastīgu cauruļvadu posmus, kuri palielina 

pretestību, kavējot gaisa plūsmu. 
 Veidojiet cauruļvadu sistēmu tā, lai nepieļautu putekļu nosēšanos 

cauruļvada iekšienē. 
 No putekļu nosēšanās var izvairīties, nodrošinot tādu 

transportēšanas ātrumu, kas atbilst daļiņu izmēram un blīvumam. 
Piemēram, ātrums 15 m/s parasti ir nepieciešams lielgraudainiem 
putekļiem, turpretī ātrums 5 m/s var būt pietiekams ļoti smalkiem 
putekļiem. 

 Ja cauruļvadam ir vairāki atzarojumi, optimālu transportēšanas 
ātrumu var nodrošināt, variējot cauruļvada diametru tādējādi, lai, 
tuvojoties putekļu savācējam, tas palielinātos. 

 Izveidojiet cauruļvadu sistēmu tā, lai minimizētu iekšējo nodilumu, 
ko var radīt abrazīvi putekļi. 

 Izvēlieties piemērotu, dilumizturīgu cauruļvadu materiālu. 
 Lai minimizētu pretestību un nodilumu, iespēju robežās 

samaziniet līkumu skaitu cauruļvados. Ja līkumi ir vajadzīgi, 
veidojiet tos laidenus, lai mazinātu trieciena zudumus. 

 Nodrošiniet atbilstošus pārbaudes punktus, kurus izmantojiet 
putekļu nosūkšanas sistēmas darbības pārbaudei. Nodrošiniet 
piemērotus mehānismus pārbaudes punktu noslēgšanai laikā, kad 
tie netiek lietoti. 

 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā tiek sniegtas 
rekomendācijas par cauruļvadu 
konstrukciju, lai darbavietā pieslēgtos 
putekļu nosūkšanas iekārtai. Tajā 
aprakstīti galvenie momenti, kas 
jāievēro, lai izveidotu efektīvu 
cauruļvadu sistēmu, kuras apkope ir 
vienkārši veicama. Iespējams, ka 
atsevišķos gadījumos un atkarībā no 
apstākļiem nebūs nepieciešams veikt 
pilnīgi visus drošības pasākumus, kas 
norādīti šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu 
saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 Cauruļvadus uzturiet labā darba kārtībā un pareizi labojiet, rīkojoties 

saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Vismaz vienu reizi nedēļā veiciet cauruļvadu vizuālo pārbaudi, lai 

atklātu bojājumus. Ja tos pastāvīgi lieto, tad jāpārbauda biežāk. Ja 
ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. 

 Pārbaudiet, vai cauruļvadiem nav sūces; vajadzības gadījumā tās 
likvidējiet, izmantojot blīvēšanas lenti. Salabojiet vai nomainiet bojātos 
cauruļvadu posmus. Iespiedumi rada pretestību gaisa plūsmai, tādējādi 
ietekmējot kopējo sistēmas efektivitāti. 

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Ja rodas nepieciešamība notīrīt (vai atbloķēt) cauruļvada iekšējās 

virsmas, tas jādara apmācītam un kompetentam personālam, ievērojot 
rakstiskās darba drošības procedūras. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Ja iespējams, izmantojiet nosūkšanas paņēmienu, lai aizvāktu šķēršļus 
no cauruļvadiem. Izmantojiet vai nu nosūkšanas, vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus, lai likvidētu putekļu noplūdes darba vidē. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; 
noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba paņēmienu Rokasgrāmatas 
1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 

pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka 
putekļu izplatīšanās 
ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Sausu putekļu 
tīrīšanai izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.5  Putekļu nosūkšanas 
iekārtu konstrukcija 
 
Šī darbība ir saistīta ar putekļu nosūkšanas iekārtu (t.i. ventilatoru, filtru un 
putekļu savācēju) konstrukciju, kuras ir putekļu nosūkšanas iekārtas 
sastāvdaļa. 
Šī pamācība jālasa vienlaikus ar pamācībām “Cauruļvadu konstrukcija” un 
“Vietējā nosūkšanas ventilācija”. 

   

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju.  

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Lai novērstu putekļu izplūdi, iekārtu konstrukcijai kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļus saturošu materiālu apstrādei pastāvīgi jānodrošina 
zemspiediens cauruļvados, cauruļvadiem jābūt kārtīgi noslēgtiem 
(gadījumā, ja spiediens cauruļvados palielinās), un tiem nedrīkst būt 
nevajadzīgi savienojumi un pārāk daudzas kontroles atveres. 

 Putekļu savākšanas ierīces ir, piemēram, atdzesēšanas kameras, 
cikloni, slapjie skrāpji, maisa filtri un elektrostatiskie izgulsnētāji. 
Dažās iekārtās šie tehniskie paņēmieni tiek kombinēti. 

 Izvēloties filtra blokus, jāņem vērā  

 nepieciešamība pēc priekšseparatora (priekšciklona); 
 putekļu slodze, mitruma saturs un daļiņu izmērs; 
 vispārējā gaisa plūsma un maksimālā temperatūra pie filtra; 
 ķīmisko sārņu esamība gaisā; 
 skursteņu daļiņu emisijas ierobežojumi; 
 apkārtējās vides fona ierobežojumi; 
 apkopes prasības (biežums, nepieciešamais darbs); 
 to atrašanās vietai jābūt ārpus galvenās darba zonas, prom no 

caurvējiem un valdošajām gaisa plūsmām; 
 tas, ka izplūdes piltuves pamatnei jābūt ar vairāk nekā 60° 

slīpumu pie pamatnes, lai novērstu aizsprostojumus. 
 Ja vajadzīgs attīrīt procesā neiesaistītu gaisu, jāizmanto maisa filtrs 

(ciklona izmantošana nav vēlama). 

 Skurstenis jāveido, paredzot atbilstošu piekļuvi un ligzdas izplūdes 
monitoringam. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegtas 
rekomendācijas par putekļu 
nosūkšanas iekārtu konstrukciju, 
kuras ir putekļu nosūkšanas 
sistēmas sastāvdaļa. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides 
riskus. Iespējams, ka atsevišķos 
gadījumos un atkarībā no 
apstākļiem nebūs nepieciešams 
veikt pilnīgi visus drošības 
pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. 
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus 
un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai 
minētās personas pēc iespējas 
labāk varētu veikt ieviestos 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai 
darbavietās, kurās personāls ir 
pakļauts ieelpojamo kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu iedarbībai. 
 
 
Putekļu nosūkšanas sistēmas tiek 
izmantotas, lai uztvertu putekļus 
pārvades punktos, uz slīpnēm un 
daudzās citās putekļainās vietās 
ražošanas procesā. 
 
 
Visām instalācijām jāatbilst Eiropas 
standartiem. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai putekļu nosūkšanas aprīkojums tiek apkopts, uzturēts 
darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar piegādātāja/uzstādītāja 
norādījumiem. Filtra auduma un citu nodilstošo detaļu nomaiņa 
jāveic saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. 

 Veiciet papildu pasākumus darbinieku aizsardzībai putekļu 
nosūkšanas sistēmu apkopes laikā. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Filtra stāvokli var uzraudzīt, pārbaudot spiediena kritumu tajā ar 
spiediena mērītāju. 

 Sistēmas darbības pārbaudei nepieciešams veikt skursteņu izplūdes 
pārbaudes un/vai pastāvīgu putekļu nosūcēju uzraudzību (ar skaņas 
un vizuāliem trauksmes signāliem). 

 Pēc instalēšanas un vismaz reizi gadā jāveic visas sistēmas 
pārbaude un tās rezultāti jāsalīdzina ar sistēmas ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Skat. pamācību 2.1.15. par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami putekļu izplatīšanās ierobežošanas līdzekļi. Vajadzības 
gadījumā (piemēram, putekļu nosūkšanas iekārtu apkopes 
gadījumā) jānodrošina un jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības koeficientu). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Katru dienu pārbaudiet, 
par cik krītas spiediens 
filtrā, lai nodrošinātu tā 
atbilstību atļautajiem 
robežlielumiem. 

 Regulāri pārbaudiet filtru 
auduma stāvokli. 

 Pārbaudiet, vai 
izmantojamās iekārtas 
nav bojātas, nolietotas un 
vai tās pareizi darbojas. 
Par visām atrastajām 
problēmām jāziņo darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Strādājot ar putekļu 
nosūkšanas sistēmām, 
ievērojiet attiecīgās 
procedūras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
2006. gada marts – 2.1.5 – 2. lpp. no 2    

 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

2.1.6  Putekļu monitorings 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi, kā īstenot putekļu monitoringu, lai 
novērtētu ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību uz 
personālu. 
 

   

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 
Individuālos un statiskos mērījumus var veikt kopā, jo tie cits citu 
papildina. Piemērotākos risinājumus, kuri atbilst nacionālajām un Eiropas 
prasībām, izraugās eksperti, kurus nozīmē Darba devēji un Darba 
ņēmēju pārstāvji. 
Nepieciešams vadīties pēc šādām vispārīgām prasībām (tās ir no 
Eiropas normām EN 689 un EN 1232): 

 Nosakiet monitoringa stratēģiju: izvēlieties atbilstošu paraugu 
ņemšanas ierīci, nosakiet, kādu profesiju monitorings jāveic, 
nosakiet attiecīgo personālu, kas ņems paraugus un veiks to analīzi, 
ieplānojiet mērījumu kampaņas. 

 Lietojiet paraugu ņemšanas ierīces, kuras atbilst Eiropas 
standartam EN 481. Pielietojiet atzītu tehnisko analīzes paņēmienu, 
lai veiktu ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda mērījumus: 
rentgenstaru difrakciju vai infrasarkano spektroskopiju. 

 Personām, kuras ņem paraugus un veic to analīzi, jābūt atbilstoši 
apmācītam un ar attiecīgu pieredzi. 

 Kristāliskā silīcija dioksīda gadījumā veselības stāvokli iespaido 
alveolārās putekļu daļas. Šī iemesla jāsavāc dēļ alveolārās putekļu 
daļas. 

 Individuālo paraugu ņemšanas gadījumā strādniekam ir jāvalkā 
paraugu ņemšanas ierīce, un paraugu ņemšanas galviņai jābūt 
novietotai strādnieka elpošanas zonā (ne vairāk kā 30 cm attālumā 
no mutes un deguna). 

 Paraugus pēc iespējas jāņem pilnas maiņas laikā, lai tie būtu 
reprezentatīvi.  

 Savāciet pietiekamu paraugu skaitu katras monitoringa kampaņas 
ietvaros katram amatam, lai iegūtu secīgus datus par katru 
darbinieku ilgākā laika posmā. Ņemiet vērā, ka dažādās dienās tiek 
veikti dažādi darbi, piemēram, tīrīšana bieži notiek piektdienās. 

 Informējiet darbiniekus, kas tiks veikts putekļu monitorings, un 
paskaidrojiet tā iemeslus. Tas palīdzēs nodrošināt vajadzīgo 
sadarbību. Informējiet strādniekus par putekļu monitoringa 
rezultātiem. 

 Paraugu ņemšanas laikā fiksējiet datumu, amatu, darbinieka vārdu, 
maiņas ilgumu, paraugu ņemšanas biežumu un ilgumu, darba 
operācijas un darba paņēmienus, laika apstākļus, strādnieka lietotos 
individuālās aizsardzības līdzekļus, komentārus par putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas pasākumiem, ražošanas procesu, 
tehnikas noslogojumu utt. 

 Pēc vienādiem laika posmiem maiņas laikā pārbaudiet, vai paraugu 
ņemšanas ierīces darbojas pareizi (tostarp paraugu plūsmas 
rādītāju), un reģistrējiet šīs pārbaudes rezultātus. 

Saglabājiet putekļu monitoringa kampaņas pilnu dokumentāciju un 
ieviesiet kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstoši augstāk sniegtajam 
aprakstam. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem darba paņēmieniem, veicot 
putekļu iedarbības monitoringu. 
Aprakstīti galvenie jautājumi, kuriem 
jums jāpievērš uzmanība, ieviešot 
putekļu monitoringa programmu. 
Iespējams, ka atsevišķos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus.  
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Paraugu ņemšanas ierīces jāuztur tīras, lai nepiesārņotu nākamos 
paraugus. 

 Paraugu ņemšanas galviņas var būt nepieciešams izjaukt, lai tās 
varētu kārtīgi notīrīt. 

 Ja tīrāt paraugu ņemšanas galviņas ar slapjās tīrīšanas metodi, 
ļaujiet tām pilnībā nožūt pirms atkārtotas lietošanas. 

 Tērējamo daļu (bateriju utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Pirms un pēc katras lietošanas reizes veiciet paraugu ņemšanas 
ierīces vizuālo pārbaudi, lai atklātu bojājumus. 

 Paraugu ņemšanas ierīcei regulāri jāveic apkope saskaņā ar 
ražotāja ieteikumiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Skat. pamācību 2.1.15. par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Personālam, kas veic paraugu ņemšanu, vajadzētu rādīt piemēru, 
attiecīgajās zonās lietojot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Ja paraugu 
ņemšanas ierīcei 
konstatējat problēmas, 
nelietojiet šo ierīci. 

 Pirms katras maiņas 
paraugu ņemšanas 
uzsākšanas pārliecinieties, 
ka paraugu ņemšanas 
sūkņi ir pilnībā uzlādēti. 

 Maiņas laikā regulāri 
pārbaudiet, vai paraugu 
ņemšanas ierīce pareizi 
darbojas. Jo īpaši: Ja 
iespējams, pārliecinieties, 
ka paraugu ņemšanas 
biežums joprojām ir 
pareizs, un vajadzības 
gadījumā veiciet 
korekcijas. 

 Rūpīgi fiksējiet operatora 
darba operācijas, kuras jūs 
novērojat paraugu 
ņemšanas laikā. 

 Nemēģiniet savākt pārāk 
daudz paraugu vienā 
maiņā. Kvalitāte ir 
svarīgāka nekā kvantitāte! 

 Lietojiet, apkopiet un 
uzglabājiet paraugu 
ņemšanas ierīci saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.7  Vispārēja uzglabāšana 
telpās 
 
Šī darbība attiecas uz vispārējās uzglabāšanas vietām telpās 
uzņēmumos, kurās atrodas kristālisko silīcija dioksīdu saturoši 
produkti. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 
Vispārējie konstrukcijas aspekti: 

 Uzglabāšanas nolūkiem nosakiet noteiktu vietu, kuru skaidri 
apzīmējiet ar atbilstošām zīmēm. 

 Šai zonai būtu jābūt plašai, organizētai, labi apgaismotai un labi 
vēdināmai. 

 Norobežojiet uzglabāšanas zonas, uzkrāsojot uz grīdas līnijas, 
un/vai apzīmējiet tās ar atbilstošām zīmēm. 

 Starpsienu uzstādīšana ēkās palīdzēs samazināt putekļu 
izplatīšanos. 

 Ja iespējams, tad ierīkojiet atsevišķus ceļus gājējiem un 
transportlīdzekļiem. 

 Grīdām jābūt dilumizturīgām un viegli tīrāmām. 

 Ugunsnedroši materiāli, piemēram, tukšais iepakojums, jāglabā 
atsevišķā noliktavas telpā. 

 Noliktavas telpu plānojumam jābūt tādam, lai tiktu minimizēti 
transporta līdzekļu un uzglabājamo materiālu iespējamo 
sadursmju radītie riski. 

 Nosakiet uzglabājamo materiālu palešu kraušanas augstuma 
ierobežojumus, lai samazinātu to nobrukšanas risku.  

 Izstrādājiet procedūras rīcībai noplūdes gadījumā un nodrošiniet 
nepieciešamās tīrīšanas ierīces (piemēram, putekļu sūcēju). 

 Kur tas ir lietderīgi, uzkrājumus, kas netiek izmantoti, pārsedziet ar 
brezentu/plēvi vai nepieciešamības gadījumā izmantojiet 
smidzināšanas membrānsistēmu. 

Bunkuri: 

 Nodrošiniet putekļu filtrēšanu no bunkura piepildīšanas laikā 
izspiestajā gaisā. 

 Izveidojiet ap bunkuru nožogojumus, lai nepieļautu tā sabojāšanu, 
piemēram, ar dakšu pacēlāju. 

 Katrai padeves līnijai jābūt atsevišķi apzīmētai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu, ja 
tiek uzglabāti nelieli, vidēji lieli un lieli 
kristālisko silīcija dioksīdu saturošu 
produktu krājumi. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka atsevišķos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Uzglabāšanas tvertņu un bunkuru apkopes personālam ieviesiet 
“darba atļauju” sistēmu. 

 Ievērojiet visas īpašās procedūras pirms uzglabāšanas tvertņu un 
bunkuru atvēršanas vai ieiešanas tajos, piemēram, izpūšanas un 
mazgāšanas veikšanai. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Vismaz vienu reizi gadā veiciet bunkuru vizuālo pārbaudi, lai 
konstatētu bojājumus. Līdztekus jāorganizē periodiskas 
specializētās pārbaudes un izmēģinājumi, lai pārbaudītu bunkuru 
stāvokli. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Ievērojiet pareizus kārtības uzturēšanas standartus noliktavas zonās 
un nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. Grīdām jābūt tīrām, lai 
nebūtu iespējams sacelt gaisā putekļus, pārvietojoties 
transportlīdzekļiem utt. Ievērojiet drošības noteikumus, veicot tukšo 
konteineru utilizēšanu. 

 Materiālus, kas atrodas bojātos vai cauros iepakojumos, iepakojiet 
no jauna vai utilizējiet, ievērojot drošības noteikumus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Maisu un tvertņu 
pārvietošanai izmantojiet 
palīglīdzekļus. 

 Uzturiet transporta un 
gājēju ceļus brīvus un 
uzglabājiet materiālus tikai 
norobežotajās zonās. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Uzreiz un saskaņā ar 
drošības noteikumiem 
likvidējiet noplūdes sekas. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.8  Vispārēja uzglabāšana 
ārpus telpām 
 
Šī darbība attiecas uz vispārējās uzglabāšanas ierīkošanu ārpus 
telpām teritorijās, kur atrodas kristālisko silīcija dioksīdu saturoši 
produkti. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 
Vispārējie konstrukcijas aspekti: 

 Uzglabāšanas nolūkiem nosakiet noteiktu vietu, kuru skaidri 
apzīmējiet ar atbilstošām zīmēm. 

 Šai zonai būtu jābūt plašai, organizētai un labi apgaismotai. 

 Rūpīga vietas izvēle un ierīkošana uzglabāšanai ārpus telpām 
mazinās iespēju, kas vējš varētu aizpūst putekļus ārpus 
uzglabāšanas vietas. 

 Ja iespējams, tad ierīkojiet atsevišķus ceļus gājējiem un 
transportlīdzekļiem. 

 Uzglabāšanas iekārtu plānojumam jābūt tādam, lai tiktu minimizēti 
transportlīdzekļu apgāšanās un savstarpējo sadursmju riski. 

 Nosakiet ārpus telpām uzglabāto materiālu kraušanas augstuma 
ierobežojumus, ņemot vērā tādus faktorus kā dabisko nogāzes 
leņķi, materiāla veidu un mitruma saturu. 

 Veidojot materiālu krāvumus ārpus telpām ar konveijera sistēmas 
palīdzību, iespēju robežās ierobežojiet materiāla krišanas 
augstumu vai citādi samaziniet materiāla brīvas krišanas iespējas, 
izmantojot kaskādes ierīces tur, kur tas ir iespējams, un/vai 
izmantojot aizkarus vai ievelkamas vertikālas slīpnes, lai 
nepieļautu putekļu izplatīšanos ar vēju. 

 Teritorija ap uzglabāšanas zonu ārpus telpām jāuztur tīra. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu, ja 
tiek uzglabāti dažādi kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu produktu daudzumi. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka atsevišķos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Vismaz vienu reizi gadā veiciet putekļu ierobežošanas iekārtu 
vizuālo pārbaudi, lai konstatētu bojājumus.  

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus). 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Ievērojiet pareizus kārtības uzturēšanas standartus materiālu 
uzglabāšanas zonās.  

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzturiet transporta un 
gājēju ceļus brīvus un pēc 
iespējas tos norobežojiet 
citu no cita. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.9  Vispārējā ventilācija 
 
Šī darbība attiecas uz vispārējās ventilācijas konstrukciju un lietošanu 
iekārtās, kurās ir kristāliskā silīcija dioksīda putekļi. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Jānodrošina pareizi vispārējās ventilācijas standarti, izmantojot 
dabisko ventilāciju no durvīm un logiem vai piespiedu ventilāciju 
tur, kur gaiss tiek piegādāts un aizgādāts prom ar ventilatora 
palīdzību. 

 Ventilācijai jānodrošina putekļainā gaisa aizgādāšana prom un tā 
aizvietošana ar tīru gaisu.  

 Gaisa aizgādāšanai vai piegādāšanai var izmantot pie sienām 
uzstādītus ventilatorus. Ventilatori var būt arī savienoti ar 
cauruļvadiem, lai koncentrētu gaisa piegādi un aizgādāšanu 
noteiktās zonās. 

 Jānodrošina, lai piegādātais vai aizstājošais gaiss nāk no zonas, 
kur nav putekļu, vai arī jānodrošina gaisa filtrēšana. 

 Rūpīgi izvēlieties vietu, kur aizstājošais gaiss ieplūst ēkā. Ja šīs 
vietas tuvumā strādā cilvēki, tad var būt nepieciešams uzsildīt 
gaisu vai veikt citus pasākumus šo cilvēku aizsardzībai aukstā 
laikā.  

 Jānodrošina pietiekama svaiga gaisa (20%) piegāde vietās, kur 
darbinieki strādā, lai atšķaidītu un aizgādātu prom gaisā esošos 
putekļus no to rašanās vietas.  

 Attīrīto un filtrēto gaisu var ielaist darba zonā, kurā strādā 
darbinieki, ja ir uzstādītas sistēmas, ar kuru palīdzību var 
pārbaudīt filtrēšanas sistēmas stāvokli un darbu. Recirkulācijas 
gaisa apjomam jāatbilst spēkā esošajiem standartiem un 
noteikumiem. 

 Ja tas ir iespējams, jādrošina, lai gaiss nāktu no svaiga gaisa 
avota, plūstu garām strādniekam un darba operācijas veikšanas 
vietai uz gaisa nosūkšanas atveri. 

 Dabiskā ventilācija nedrīkst traucēt vietējās nosūkšanas 
ventilācijas sistēmas darbību un radīt caurvēju. 

 Iespējams, ka ventilācijas sistēmu konstrukcijai un specifikācijai 
nepieciešama apstiprināšana saskaņā ar valsts noteikumiem. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu 
vispārējās ventilācijas izstrādes un 
lietošanas laikā darbavietā.  
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana (ja ir 
uzstādīta ventilācijas sistēma) 

 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 
paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā veiciet ventilācijas iekārtu vizuālo 
pārbaudi, lai konstatētu bojājumus. Ja tās pastāvīgi lieto, tad 
jāpārbauda biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas iekārtu darbības pārbaude, un 
tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto iekārtu ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet darba zonas tīrīšanu. Vienreiz nedēļā veiciet 

darba telpas tīrīšanu. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Neaizsprostojiet 
ventilācijas sistēmas - tās 
ir paredzētas darba vides 
aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.10  Pareiza higiēna 
 
Šī darbība attiecas uz pareiziem higiēnas prasību ievērošanas 
paņēmieniem, kurus vajag pielietot darbavietā, darbiniekiem, kuri rīkojas 
vai kuriem ir saskare ar kristālisko silīcija dioksīdu saturošām vielām. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Jānodrošina atsevišķa vieta, kur glabāt darbinieku tīro apģērbu 
drēbes, darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 

 Šai zonai ir jābūt plašai, organizētai un labi ventilētai. 

 Šajā zonā jābūt tualetēm, dušām un izlietnēm, kā arī individuālajiem 
skapīšiem. 

 Ieteicams apsvērt iespēju nodrošināt atsevišķus skapīšus tīrajam un 
netīrajam apģērbam gadījumā, ja darba apģērbs kļūst ļoti netīrs.  

 Ieteicams apsvērt iespēju nodrošināt atsevišķu labi ventilētu, siltu 
zonu, kurā mitro apģērbu varētu pakarināt žāvēšanai.  

 Jāņem vērā tas, ka mitrā, netīrā apģērba žūšanas procesā gaisā var 
izplatīties putekļi. Kad darba apģērbs kļūst netīrs, nomainiet to 
pret tīru. 

 Jāierāda speciāla tīrā zona prom no darbavietas, kur strādnieki 
varētu pagatavot ēdienu, paēst un padzerties. 

 Jānodrošina darbiniekiem ledusskapji ēdiena un dzēriena 
uzglabāšanai. 

 Strādniekiem nodrošiniet pietiekamu daudzumu tīra darba apģērba, 
ieskaitot rezerves komplektus. Strādnieku darba apģērbam, kuri 
darbojas ar kvarca miltiem, jābūt izgatavotam no smalki austa 
auduma, lai novērstu putekļu uzkrāšanos. Nav pieļaujams, ka 
strādnieki savu netīro darba apģērbu ņem līdzi uz mājām; darba 
apģērba tīrīšanu pēc vajadzības nodrošina darba devējs. 

 Darbiniekiem jānovelk darba apģērbs pirms ieiešanas strādnieku 
ēdnīcas telpās. 

 Netīriet darba apģērbu ar saspiestu gaisu. 

 Darba apģērba tīrīšanai var izmantot gaisa dušas kabīnes. 

 Strādnieki nedrīkst smēķēt savā darbavietā. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareizu higiēnas prasību ievērošanu 
darbiniekiem, kuri izmanto kristālisko 
silīcija dioksīdu saturošus 
produktus. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai 
minētās personas pēc iespējas 
labāk varētu veikt ieviestos 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai 
darbavietās, kurās personāls ir 
pakļauts ieelpojamo kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Ievērojiet visas nepieciešamās procedūras, lai nodrošinātu darba 
iekārtu pareizu tīrīšanu. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Vismaz vienreiz nedēļā veiciet garderobes un ēšanai un dzeršanai 

paredzētās zonas vizuālu pārbaudi, lai konstatētu bojājumus. Ja 
telpas lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. 

 Katru dienu veiciet darba apģērba vizuālu pārbaudi, lai konstatētu 
bojājumus un putekļus. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Uzturiet tīras ēšanai / ēdiena pagatavošanai paredzētās zonas. 

 Ēdienu un dzērienus nedrīkst glabāt vai lietot darbavietā. 

 Pirms ēšanas un dzeršanas nomazgājiet rokas. 

 Strādniekiem katru dienu jāiet dušā pēc maiņas beigām. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot, kā arī pareizi rīkoties 
avārijas gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. 

Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 
Ja pamanāt problēmas, 
tad pārtrauciet darbu. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Neņemiet netīro darba 
apģērbu uz mājām. 

 Par darba apģērbu 
mazgāšanu atbild darba 
devējs. 

 Uzturiet tīras ēdiena 
sagatavošanai un 
uzņemšanai paredzētās 
zonas. 

 Novelciet darba apģērbu 
pirms ieiešanas strādnieku 
ēdnīcas telpās. 

 Neuzglabājiet ēdienu vai 
dzērienus savā darbavietā. 
Izmantojiet jūsu darba 
devēja nodrošinātos 
ledusskapjus. 

 Kārtīgi nomazgājiet rokas 
pirms ēšanas. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Nesmēķējiet darbavietā. 
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2.1.11  Apstrādes un 
transportēšanas 
sistēmas 
 
Šī pamācība attiecas uz dažādām mehāniskām un pneimatiskām 
apstrādes un transportēšanas sistēmām kristālisko silīcija dioksīdu 
saturošu, it īpaši sausu, produktu iekšējai pārvietošanai. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai iekraušanas iekārta ir piemērota paredzētajam 
pielietojumam un tiek uzturēta darba kārtībā. 

 Transportējot kristālisko silīcija dioksīdu ieteicams izmantot 
slēgtas apstrādes sistēmas. 

 Ja netiek izmantota pilnībā noslēgta sistēma, sausie materiāli ir 
jāmitrina. 

 Pneimatisko sistēmu piegāde jāveic specializētam 
darbuzņēmējam, un īpaši uzmanīgiem jābūt kristāliskā silīcija 
dioksīda abrazīvo īpašību dēļ. 

 Horizontālai transportēšanai pneimatiskajās sistēmās caurulēm 
jābūt ar slīpumu uz leju; kur tas iespējams, jābūt ar lielu līkuma 
rādiusu, lai novērstu putekļu nosēšanos caurulēs un 
aizsprostojuma radīšanu gadījumā, kad sistēmā zūd spiediens. 

 Cauruļvadiem pneimatiskajās sistēmās jābūt konstruētiem, lai 
minimizētu nevajadzīgus šķēršļus, kā arī ar iespējami mazāku 
virziena maiņu. Cauruļu savienojumiem jābūt pienācīgi 
hermetizētiem. 

 Gliemeža transportieru konstrukcijā jāņem vērā kristāliskā silīcija 
dioksīda abrazīvās īpašības. 

 Konveijeru lentēm jābūt aprīkotām ar tīrīšanas ierīcēm. Brīvajam 
skriemelim jābūt aprīkotam ar rotācijas indikatoru ar trauksmes 
sistēmu. 

 Konveijeru lenšu piekraušanas un izkraušanas vietām jābūt 
noslēgtām, ja apstrādā sausu materiālu. Sānu blīves palīdz 
novērst noplūdi. vajadzības gadījumā jāierīko ventilācijas ejas ar 
filtru. 

 Kausu elevatori ir piemēroti vertikālai transportēšanai, ja tie ir 
pilnībā noslēgti. Iesakām aprīkot kausu elevatorus ar kontroles 
indikatoriem. 

 Vibrācijas padevēji ir piemēroti kristāliskā silīcija dioksīda 
horizontālai transportēšanai. Ja jāveic sausa materiāla apstrāde, 
tad obligāti jābūt pilnībā slēgtai sistēmai. 

 Īpaša uzmanība jāvelta atbilstošu piekļuves platformu 
izstrādāšanai un konstrukcijai, kas nepieciešama intensīvai 
mezglu apkopei (motoru, ātrumkārbu, gultņiem, lenšu tīrītājiem utt.). 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
transporta sistēmām. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 Raugieties, lai iekārtas tiktu apkoptas, uzturētas darba kārtībā un 

pareizi labotas saskaņā ar piegādātāja norādījumiem. 

 Izvēlieties mašīnas, kurām ir vienkārša piekļuve apkopes veikšanai. 

 Katru dienu pārbaudiet konveijera lentes tīrīšanas ierīces 
un vajadzības gadījumā veiciet regulēšanu. 

 Konveijeru lenšu būtiski bojājumi ir jāizlabo steidzamā kārtā. 

 Regulāri pārbaudiet un nomainiet nodilušās daļas (lenšu tīrīšanas 
ierīces, gultņus, blīves utt.) saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, lai 
samazinātu noplūdes iespējamību līdz minimumam. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 

vismaz reizi nedēļā;  ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Lai nepieļautu putekļu uzkrāšanos, regulāri tīriet darbavietu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. Likvidējot apjomīgas smalku, 
sausu putekļainu materiālu noplūdes, tīrīšanas darbus noteikti 
veiciet saskaņā ar rakstiskām droša darba procedūrām un šajā 
pamācībā iekļauto informāciju. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu var veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti pietiekami 
kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, jānodrošina un jālieto elpošanas 
ceļu aizsardzības līdzekļi. 

 Ja ir vajadzīgi individuālie aizsardzības līdzekļi, tad jānodrošina 
iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, kad tie 
netiek lietoti.  

 Ja tiek izmantoti elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi, to nomaiņa 
jāveic piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Pārliecinieties, ka darba 
zona tiek labi ventilēta, 
ka putekļu nosūkšanas 
sistēmas ir ieslēgtas un 
pareizi darbojas. 

 Pārliecinieties, ka lenšu 
tīrīšanas ierīces pareizi 
darbojas. Par visām 
pamanītajām anomālijām 
jāziņo darbu vadītājam 

 Izmantojot nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus, nekavējoties 
jālikvidē smalku, sausu 
putekļainu materiālu 
noplūdes sekas. Jārīkojas 
atbilstoši uzņēmuma 
rakstiskajām darba 
drošības instrukcijām. 

 Noplūdes gadījumā par 
to nekavējoties paziņojiet 
darbu vadītājam. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.12  Darbs laboratorijā 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par ierobežošanas pasākumiem, kas 
jāizmanto laboratorijas apstākļos, lai ierobežotu ieelpojamo kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu iedarbību uz laboratorijas darbiniekiem darbavietā. 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu, 
un šīm telpām jābūt noslēgtām un fiziski atdalītām no blakus 
esošajām putekļainajām telpām.  

 Grīdas segumam un mēbelēm jābūt viegli tīrāmām, šīs virsmas 
nedrīkst uzkrāt putekļus. Izmantojiet cietu grīdas segumu (nevis 
sietus/tīklu) un to blīvējiet ar dilumizturīgu materiālu, kas saskarē ar 
putekļiem maina krāsu.  

 Jānodrošina vietējās nosūkšanas ventilācijas sistēmas konkrētām 
laboratorijas pārbaužu iekārtām, kuru darbības rezultātā putekļi 
varētu izplatīties gaisā. 

 Ir pieejamas sasmalcināšanas iekārtas ar integrētu nosūkšanas 
ventilācijas sistēmu. 

 Veicot kvarca miltu paraugu un citu tiem līdzīgu materiālu apstrādi, 
ieteicams izmantot vilkmes skapjus. 

 Ja vien tas ir iespējams, izmantojiet slapjās tīrīšanas metodes, tīrot 
laboratorijas pārbaužu ierīču sastāvdaļas. 

 Uzglabājiet paraugus šim nolūkam paredzētā telpā ārpus 
galvenajām laboratorijas telpām. 

 Uzstādiet ziņojumu dēļus, kas izmantojami paziņojumu izlikšanai par 
veselības aizsardzības, darba drošības u.c. pasākumiem. 

 
 
  

 
 

 

 

 

 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
ierobežošanas pasākumiem, kurus 
drīkst izmantot laboratorijās. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi 
visus drošības pasākumus, kas 
norādīti šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu 
saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Laboratorijas iekārtas un visas iekārtas, kas paredzētas putekļu 
izplatīšanās ierobežošanai, uzturiet kārtībā saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet visu putekļu izplatīšanās 
ierobežošanas ierīču stāvokli – vai tās pareizi darbojas un vai tām 
nav bojājumu vai ražīguma samazinājuma pazīmju. Ja tās pastāvīgi 
lieto, tad jāpārbauda biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda 
pirms katras lietošanas reizes. 

 Veiciet putekļu kontroles ierīču pārbaudes, lai noteiktu to 
efektivitātes atbilstību likumdošanas prasībām; minēto pārbaužu 
veikšanas intervāliem jābūt atbilstošiem ražotāja ieteikumiem un 
risku novērtējuma rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet grīdas un citu virsmu tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus (piem., putekļu maskas); šim nolūkam izmantojiet 
atbilstošas zīmes. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Nodrošiniet pienācīgu individuālo aizsardzības līdzekļu krājumu. 
Raugieties, lai tas vajadzīgajā brīdī būtu pieejams. Izmantojot 
atbilstošas zīmes, norādiet šā krājuma atrašanās vietu. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Nodrošiniet tīrību 
laboratorijās, lai novērstu 
putekļu pacelšanos gaisā. 

 Sausu putekļu tīrīšanai 
izmantojiet nosūkšanas 
vai  slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. 

 Turiet durvis un logus 
noslēgtus, lai nepieļautu 
putekļu iekļūšanu telpās. 

 Atcerieties, ka ieelpojamie 
kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļi gaisā nav 
saskatāmi ar neapbruņotu 
aci. Smalku putekļu 
uzkrāšanās uz virsmām 
laboratorijā var liecināt par 
to, ka putekļu izplatīšanās 
ierobežošanas pasākumi 
pienācīgi nedarbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 
Ja pamanāt problēmas, 
tad pārtrauciet darbu. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 
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2.1.13  Vietējā nosūkšanas 
ventilācija 
 
Šajā pamācībā sniegti vispārēji ieteikumi attiecībā uz līgumiem par 
jaunu vietējās nosūkšanas ventilācijas iekārtu izstrādi, uzstādīšanu un 
pasūtīšanu, lai ierobežotu gaisā esošo piesārņojumu. Šī pamācība 
jālasa kopā ar pamācībām “Cauruļvadu konstrukcija”, “Putekļu 
nosūkšanas iekārtu konstrukcija” un “Vispārējā ventilācija”. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Darbderīgas vietējās nosūkšanas ventilācijas piegādei izmantojiet 
piegādātāju ar labu reputāciju. Izstrādāšanu uzticiet tikai 
kvalificētiem inženieriem.  

 Izstrādātājam jāzina, kādu piesārņojumu nepieciešams ierobežot 
un kā tas rodas. Īpaša vērība jāvelta piesārņojumam, kas var 
izraisīt intensīvu putekļu izdalīšanos.  

 Konstrukcijā ir jābūt šādiem elementiem: apvalkam, korpusam vai 
citai pievadei, lai savāktu piesārņojumu un apturētu tā 
izplatīšanos; caurulēm, pa kurām piesārņojumu aizvada prom no 
piesārņojuma avota; filtram vai citai gaisa attīrīšanas ierīcei, kura 
parasti tiek novietota starp apvalku un ventilatoru; ventilatoram vai 
citai gaisa pārvietošanas ierīcei, lai nodrošinātu gaisa plūsmu; 
citām caurulēm, pa kurām attīrītais gaiss tiek izvadīts ārā vai 
nogādāts atpakaļ darbavietā.  

 Lietojiet vietējās nosūkšanas ventilāciju pie putekļu rašanās avota, 
lai pārtvertu putekļus. 

 Pēc iespējas centieties norobežot putekļu avotu, lai nepieļautu 
putekļu izplatīšanos. 

 Vietējai nosūkšanas ventilācijai jābūt pieslēgtai pie atbilstoša 
putekļu nosūces bloka (piemēram, pie maisa filtra/ciklona). 

 Neļaujiet strādniekiem uzturēties starp putekļu izplatīšanās avotu 
un vietējo nosūkšanas ventilāciju, jo pretējā gadījumā viņi 
atradīsies piesārņotā gaisa plūsmā. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Nodrošiniet tīra gaisa piegādi darbavietā, lai aizvietotu nosūkto 
gaisu. 

 Cauruļvadiem jābūt īsiem un vienkāršiem, jāizvairās ierīkot garus 
lokanu cauruļvadu posmus. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt vietējās nosūkšanas 
ventilācijas darbību – uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena 
mērītāju vai viegli kontrolējamu rādītāju. 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. Tomēr vajadzības gadījumā tīro, 
izfiltrēto gaisu var atkārtoti ievadīt darba telpā, ja ir uzstādītas 
sistēmas, ar kuru palīdzību var pārbaudīt filtru efektivitāti. 
Recirkulācijas gaisa apjomam jāatbilst spēkā esošajiem 
standartiem un noteikumiem. 

Iespējams, ka ventilācijas sistēmu konstrukcijai un specifikācijai 
nepieciešama apstiprināšana saskaņā ar valsts noteikumiem. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu 
vietējās nosūkšanas ventilācijas 
izstrādes un lietošanas laikā 
darbavietā. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 Vietējo nosūkšanas ventilāciju uzturiet labā darba kārtībā un pareizi 

labojiet saskaņā ar piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. Viena no 
darbības traucējumu pazīmēm var būt neparasts ventilatora troksnis 
vai vibrācija.  

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

 Nekādā gadījumā neveiciet izmaiņas sistēmas konstrukcijā. Ja tomēr 
to darāt, tad izmaiņas saskaņojiet ar piegādātāju un raugieties, 
lai sistēma atbilst Eiropas Savienības standartiem.  

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Jums jāsaņem jaunās sistēmas lietošanas instrukcijas un tās 

diagramma. Jums jāsaņem pieņemšanas protokols, kurā norādītas 
gaisa plūsmas visās ieplūdes vietās, gaisa plūsmas ātrums caurulēs, 
spiediena kritums tīrītājā vai filtrā. 

 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 
paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Vismaz vienreiz nedēļā veiciet vietējās nosūkšanas ventilācijas un 
redzamo cauruļvadu vizuālo pārbaudi, lai atklātu bojājumus. Ja to 
pastāvīgi lieto, tad jāpārbauda biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. 

 Veiciet putekļu kontroles ierīču pārbaudes, lai noteiktu to efektivitātes 
atbilstību likumdošanas prasībām; minēto pārbaužu veikšanas 
intervāliem jābūt atbilstošiem ražotāja ieteikumiem un risku 
novērtējuma rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 
noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet darba zonas tīrīšanu. 
 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības 

līdzekļi. 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; 
noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba paņēmienu Rokasgrāmatas 
1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 

pamācībā 2.1.17. 
 Rīkojieties saskaņā ar ražotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. 
 Darba devējiem jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 

kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārliecinieties, ka tā pareizi 
darbojas, un pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
ir jāpārbauda, vai tās 
pareizi darbojas un vai tām 
nav bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Raugieties, lai vietējā 
nosūkšanas ventilācijā 
netiek iesūkti papīra maisi 
vai citi atkritumi. 

 Nestāviet starp putekļu 
avotu un vietējo 
nosūkšanas ventilāciju. 
Ja nevarat no tā izvairīties, 
tad šīs problēmas 
risinājumu apspriediet 
ar darbu vadītāju.  

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām.  
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2.1.14  Apkopes un remonta darbi
 

Šajā pamācībā sniegti padomi par darbībām, kas saistītas ar iekārtu un 
aprīkojuma apkopi un remontu, kuras var izraisīt ieelpojamu kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu rašanos. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbības samazināšanu apkopes un 
remonta, kā arī avāriju laikā. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda iedarbībai. 
 

Piezīme: 
Līdztekus iespējamai kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu iedarbībai apkopes 
darbiniekus var apdraudēt citi riski, kas var 
radīt lielāku bīstamību un kas jānovērtē 
pirms darba sākšanas, tie ir: 
 
 Darbs lielā augstumā 
 Kustīgas iekārtas 
 Pārmērīgs troksnis 
 Šauras telpas 
 Metināšana, dedzināšana, 

griešana un slīpēšana 

  

Pieeja 
 
Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 
 

Apkopes un remonta darbu raksturs
 
Parasti tādus darbiniekus un darbu izpildītājus kā montierus, 
elektriķus, pārraugus un nekvalificētus strādniekus izmanto šāda 
veida darbu veikšanai (saraksts var tikt papildināts). 

 Ikdienas plānotajai kaitējuma novēršanas apkopei / 
remontam. Piemēram, eļļošanai, vizuālām pārbaudēm, 
kārtības uzturēšanai. 

 Kārtējai plānotajai kaitējuma novēršanas apkopei / remontam. 
Piemēram, sietu stāvu, maisa filtru, oderējuma plākšņu 
nomaiņai un kalibrēšanas veikšanai. 

 Avārijas un ārkārtas situācijās. Piemēram, piedziņas motoru, 
ķīļsiksnu atteices, strāvas atslēgšanās un mehānismu 
darbības traucējumi. 

Darba uzsākšana  
 
Uzsākot apkopes un remonta darbus, darba uzdevumi jāapskata 
saistībā ar katru no zemāk minētajiem kritērijiem, lai minimizētu 
kristāliskā silīcija dioksīda individuālās iedarbības risku: 
 

 Darbinieku / darbuzņēmēju kompetence 

 Veiktais risku novērtējums 

 Darba drošības procedūras (tostarp darba atļaujas un vietējie 
noteikumi, ja tādi ir) 

 Stimuli darbuzņēmējiem 

 Uzdevuma vai darba veikšanai izmantotais aprīkojums tiek 
uzturēts labā darba kārtībā un atbilst veicamajam darbam 

 Individuālās aizsardzības pasākumi 

 Bīstamu vielu kontroles pasākumi 

 Monitoringa stratēģijas nodrošināšana 

 Uzraudzība 

 Pasākumi ārkārtas gadījumos 

 Atkritumu utilizēšana 
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Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Pirms lietošanas pārbaudiet elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
efektivitāti. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 Jānodrošina vietējās nosūkšanas ventilācijas efektivitāte un 
regulāras pārbaudes. 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Ievērojiet pareizus kārtības uzturēšanas standartus. 

 Ja iespējams, pirms darba uzsākšanas iztīriet darba zonas apkārtni. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
nomaiņa jāveic piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

 Ievērojiet, ka sejas apmatojums samazina putekļu maskas 
efektivitāti. Operatori ar sejas apmatojumu jāapgādā ar sejas 
maskām ar gaisa padevi vai ar citu tamlīdzīgu aprīkojumu. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

  

  

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Jāraugās, lai visas iekārtas 
un aprīkojums būtu 
atslēgts no piedziņas 
avotiem pirms darba 
uzsākšanas, piemēram, no 
elektrības, pneimatiskajām, 
hidrauliskajām un 
enerģijas uzkrāšanas 
sistēmām. 

 Raugieties, lai telpā 
ir nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Apgādājiet konveijerus 
ar lentas skrāpjiem, lai 
samazinātu noplūdi. 

 Apgādājiet tīklus, 
konveijerus un drupinātājus 
ar pārsegiem putekļu 
aizturēšanai. 

 Vadības telpu tīrīšanu 
veiciet ar nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem. 

 Konstruējot un uzstādot 
jaunas iekārtas un 
aprīkojumu, izmantojiet 
labākos tehniskos 
paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.14a 
  

Rievu sausā 
griešana, izmantojot 
elektriskās mūra 
gropju frēzes 

  Šī informatīvā lapa sniedz labas prakses ieteikumus rievu sausai 
griešanai kristālisko silīcija oksīdu saturošā betonā, izmantojot 
elektriskās mūra gropju frēzes. 

  

 

 
Šī ieteikumu lapa ir paredzēta, lai 
palīdzētu darba devējiem strādāt 
saskaņā ar veselības un drošības 
prasību darba vietā saistīto 
likumdošanu, kontrolējot pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda putekļu 
ieelpošanai. 

 
 
Īpaši šis informatīvais materiāls 
sniedz labas prakses ieteikumus 
rievu sausai griešanai kristālisko 
silīcija oksīdu saturošā betonā, 
izmantojot elektriskās mūra gropju 
frēzes. Šīs uzdevumu lapas galveno 
punktu ievērošana palīdzēs 
samazināt pakļaušanas risku. 
Atkarībā no katra gadījuma īpašajiem 
apstākļiem, iespējams, ne vienmēr 
būs nepieciešams veikt visus 
kontroles pasākumus, kas norādīti 
šajā lapā, lai mazinātu pakļaušanas 
risku. 

 

 
Šim dokumentam ir jābūt pieejamam 
personām, kuras var tikt pakļautas 
kristāliskā silīcija oksīda ieelpošanas 
riskam darba vietā, lai šīs personas 
pēc iespējas labāk izmantotu 
īstenotos kontroles pasākumus. 

 

 
Šī lapa ir daļa no "Labas prakses 
rokasgrāmatas" par silīcija oksīda 
putekļu novēršanu, kas ir īpaši 
paredzēta personīgās pakļaušanas 
kristālisko daļiņu ieelpošanai 
kontrolei.  

  

Pieeja 

 Ierobežojiet pieeju darba vietai tikai pilnvarotam personālam. 

 

 

Konstrukcija un aprīkojums 

 
 Izvēlieties savam darbam pareizo instrumenta sistēmu un 

putekļu atsūkšanas vienību.  

 Putekļu atsūkšanas vienība var būt atsevišķa ierīce vai 

iestrādāta instrumentā.  

 Strādājiet tikai ar pievienotu putekļu atsūkšanas vienību. 

Pārliecinieties, ka jūsu putekļu atsūkšanas vienība vienmēr 

darbojas pareizi.  

 Putekļu atsūkšanas vienībai jāatbilst vismaz putekļu klases M 
prasībām saskaņā ar EN 60335-2-69.  
PIEZĪME: Vairāk informāciju par putekļu klases M piemērotību 
minerālu putekļiem skatiet: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Pārliecinieties, ka visi putekļu savākšanas aprīkojuma 
iestatījumi ir veidoti saskaņā ar instrumenta un atsūkšanas 
vienības lietotāja rokasgrāmatām.  

 

 

Ekspluatācija 

 
 Ekspluatējiet aprīkojumu saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, lai 

saglabātu to produktīvā darba kārtībā un labā tehniskā 
stāvoklī.  
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Apskate un pārbaude 

 Pirms katras lietošanas vizuāli pārbaudiet instrumentu un putekļu 

atsūkšanas vienību, vai nav redzamas bojājumu pazīmes.  

 Pārliecinieties, ka instrumenta sistēma un putekļu atsūkšanas 

vienība darbojas pareizi.  

 Reģistrējiet un saglabājiet pierakstus par pārbaudēm piemērotu 
laika periodu, kas atbilst nacionālajai likumdošanai (minimums - 
piecus gadus).  

 

 

Tīrīšana un darba vietas sakopšana 

 Regulāri tīriet aprīkojumu atbilstoši ražotāja ieteikumiem.  

 Izmantojiet vakuuma vai slapjās tīrīšanas metodes.  

x Netīriet darba vietu ar sausu birsti vai izmantojot saspiestu gaisu.  

 

 

Personīgais aizsargaprīkojums 

 Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.15, kas veltīta personīgajam 

aizsargaprīkojumam. 

 Norādiet zonas, kurās obligāti jālieto personīgais 

aizsargaprīkojums.  

 Nodrošiniet ar glabāšanas iespējām, lai personīgais 

aizsargaprīkojums tiktu turēts tīrs laikā, kad netiek izmantots. 

 Nomainiet elpošanas aizsargaprīkojumu pēc laika intervāliem, 

kādu noteikuši aprīkojuma piegādātāji.  

 Var tikt veikts riska novērtējums, lai noteiktu, vai esošie kontroles 
pasākumi ir piemēroti.  

 

 

Apmācība 

 Sniedziet saviem darbiniekiem informāciju par ar kristāliskā 

silīcija oksīda putekļu ieelpošanu saistīto ietekmi uz veselību.  

 Sniedziet darbiniekiem apmācību par to: kā novērst pakļaušanu 
putekļu ieelpošanai; kā pārbaudīt, vai kontrolierīces ir darba 
kārtībā, un kā tās lietot; kad un kā lietot ikvienu nodrošināto 
elpošanas aizsargaprīkojumu un ko darīt, ja kaut kas sabojājas 
vai neizdodas. Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.19 un "Labas 
prakses rokasgrāmatas" 1. nodaļā. 

 

 

Uzraudzība 

 Izveidojiet sistēmu, lai pārbaudītu, vai tiek veikti kontroles 

pasākumi un vai tiek sekots tajos iekļautajiem norādījumiem. 

Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.17. 

 Darba devējam ir jāpārliecinās, ka darbiniekiem ir pieejami visi 

nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu kontrollapā (skatīt blakus) 

norādītās darbības. 

 

 

 Darbinieka 
kontrollapa 
veiksmīgai kontroles 
pasākumu veikšanai 

 

 Pārliecinieties, ka telpa ir 
labi ventilēta un ikviena 
putekļu atsūkšanas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 
 Vizuāli pārbaudiet, vai 

ikvienam izmantotajam 
aprīkojumam nav 
novērojamas bojājumu, 
nolietojuma vai vājas 
veiktspējas pazīmes. Ja 
novērojat jebkādas 
problēmas, informējiet par 
to savu darba vadītāju. Ja 
izmantojat dimanta ripas, 
pārliecinieties, ka tās nav 
nolietotas, ieplaisājušas 
vai citādi bojātas. 

 
 Ja, jūsuprāt, ir problēma 

putekļu kontroles 
aprīkojumā, nodrošiniet, 
ka tiek veikti papildu 
kontroles pasākumi, lai 
samazinātu pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda 
putekļu ieelpošanai, 
kamēr pastāv šī problēma. 

 

 Neiejaucieties 
ventilācijas sistēmās - tās 
ir ierīkotas, lai aizsargātu 
jūsu darba vidi. 

 
 Veiciet tīrīšanu, 

izmantojot vakuuma vai 
slapjās tīrīšanas metodes. 

 
 Lietojiet, apkalpojiet un 

glabājiet jebkuru jums 
izsniegto elpošanas 
aizsargaprīkojumu 
saskaņā ar norādījumiem. 
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2.1.14b 
  

Sausā griešana un 
slīpēšana, izmantojot 
rokas leņķa 
slīpmašīnas/ 
griezējus 

  Šī informatīvā lapa sniedz ieteikumus kristālisko silīcija oksīdu 
saturoša betona sausai griešanai un slīpēšanai ar rokas 
elektriskām leņķa slīpmašīnām, leņķa griezējiem un atgriešanas 
mašīnām. 

 

  

 

 
Šī ieteikumu lapa ir paredzēta, lai 
palīdzētu darba devējiem strādāt 
saskaņā ar veselības un drošības 
prasību darba vietā saistīto 
likumdošanu, kontrolējot pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda putekļu 
ieelpošanai. 

 
 
Īpaši šī informatīvā lapa sniedz labas 
prakses ieteikumus kristālisko 
silīcija oksīdu saturoša betona 
sausai griešanai un slīpēšanai ar 
rokas elektriskām leņķa 
slīpmašīnām, leņķa griezējiem un 
atgriešanas mašīnām. Šīs uzdevumu 
lapas galveno punktu ievērošana 
palīdzēs samazināt pakļaušanas 
risku. Atkarībā no katra gadījuma 
īpašajiem apstākļiem, iespējams, ne 
vienmēr būs nepieciešams veikt 
visus kontroles pasākumus, kas 
norādīti šajā lapā, lai mazinātu 
pakļaušanas risku. 

 

 
Šim dokumentam ir jābūt pieejamam 
personām, kuras var tikt pakļautas 
kristāliskā silīcija oksīda ieelpošanas 
riskam darba vietā, lai šīs personas 
pēc iespējas labāk izmantotu 
īstenotos kontroles pasākumus. 

 

 
Šī lapa ir daļa no "Labas prakses 
rokasgrāmatas" par silīcija oksīda 
putekļu novēršanu, kas ir īpaši 
paredzēta personīgās pakļaušanas 
kristālisko daļiņu ieelpošanai 
kontrolei. 

 

 

  

Pieeja 

 Ierobežojiet pieeju darba vietai tikai pilnvarotam personālam. 

 

 

Konstrukcija un aprīkojums 

 
 Pārliecinieties, ka jūsu instrumentam ir iespēja pieslēgt putekļu 

atsūkšanas ierīci.  

 Izvēlieties savam darbam pareizo instrumenta sistēmu un 

putekļu atsūkšanas vienību.  

 Strādājiet tikai ar pievienotu putekļu atsūkšanas vienību. 

Pārliecinieties, ka jūsu putekļu atsūkšanas vienība vienmēr 

darbojas pareizi.  

 Putekļu atsūkšanas vienībai jāatbilst vismaz putekļu klases M 
prasībām saskaņā ar EN 60335-2-69.  
PIEZĪME: Vairāk informāciju par putekļu klases M piemērotību 
minerālu putekļiem skatiet: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm  

 Pārliecinieties, ka visi putekļu savākšanas aprīkojuma 
iestatījumi ir veidoti saskaņā ar instrumenta un atsūkšanas 
vienības lietotāja rokasgrāmatām.  

 

 

Ekspluatācija 

 

 Ekspluatējiet aprīkojumu saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, lai 
saglabātu to produktīvā darba kārtībā un labā tehniskā 
stāvoklī.  
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Apskate un pārbaude 

 Pirms katras lietošanas vizuāli pārbaudiet instrumentu un putekļu 

atsūkšanas vienību, vai nav redzamas bojājumu pazīmes.  

 Pārliecinieties, ka instrumenta sistēma un putekļu atsūkšanas 

vienība darbojas pareizi.  

 Reģistrējiet un saglabājiet pierakstus par pārbaudēm piemērotu 
laika periodu, kas atbilst nacionālajai likumdošanai (minimums - 
piecus gadus).  

 

 

Tīrīšana un darba vietas sakopšana 

 Regulāri tīriet aprīkojumu atbilstoši ražotāja ieteikumiem.  

 Izmantojiet vakuuma vai slapjās tīrīšanas metodes.  

x Netīriet darba vietu ar sausu birsti vai izmantojot saspiestu gaisu.  

 

 

Personīgais aizsargaprīkojums 

 Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.15, kas veltīta personīgajam 

aizsargaprīkojumam. 

 Norādiet zonas, kurās obligāti jālieto personīgais 

aizsargaprīkojums.  

 Nodrošiniet ar glabāšanas iespējām, lai personīgais 

aizsargaprīkojums tiktu turēts tīrs laikā, kad netiek izmantots. 

 Nomainiet elpošanas aizsargaprīkojumu pēc laika intervāliem, 

kādu noteikuši aprīkojuma piegādātāji.  

 Var tikt veikts riska novērtējums, lai noteiktu, vai esošie kontroles 
pasākumi ir piemēroti.  

 

 

Apmācība 

 Sniedziet saviem darbiniekiem informāciju par ar kristāliskā 

silīcija oksīda putekļu ieelpošanu saistīto ietekmi uz veselību.  

 Sniedziet darbiniekiem apmācību par to: kā novērst pakļaušanu 
putekļu ieelpošanai; kā pārbaudīt, vai kontrolierīces ir darba 
kārtībā, un kā tās lietot; kad un kā lietot ikvienu nodrošināto 
elpošanas aizsargaprīkojumu un ko darīt, ja kaut kas sabojājas 
vai neizdodas. Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.19 un "Labas 
prakses rokasgrāmatas" 1. nodaļā. 

 

 

Uzraudzība 

 Izveidojiet sistēmu, lai pārbaudītu, vai tiek veikti kontroles 

pasākumi un vai tiek sekots tajos iekļautajiem norādījumiem. 

Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.17. 

 Darba devējam ir jāpārliecinās, ka darbiniekiem ir pieejami visi 

nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu kontrollapā (skatīt blakus) 

norādītās darbības. 

 

 

 Darbinieka 
kontrollapa 
veiksmīgai kontroles 
pasākumu veikšanai 

 

 Pārliecinieties, ka telpa ir 
labi ventilēta un ikviena 
putekļu atsūkšanas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 
 Vizuāli pārbaudiet, vai 

ikvienam izmantotajam 
aprīkojumam nav 
novērojamas bojājumu, 
nolietojuma vai vājas 
veiktspējas pazīmes. Ja 
novērojat jebkādas 
problēmas, informējiet par 
to savu darba vadītāju. Ja 
izmantojat dimanta ripas, 
pārliecinieties, ka tās nav 
nolietotas, ieplaisājušas 
vai citādi bojātas. 

 
 Ja, jūsuprāt, ir problēma 

putekļu kontroles 
aprīkojumā, nodrošiniet, 
ka tiek veikti papildu 
kontroles pasākumi, lai 
samazinātu pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda 
putekļu ieelpošanai, 
kamēr pastāv šī problēma. 

 

 Neiejaucieties 
ventilācijas sistēmās - tās 
ir ierīkotas, lai aizsargātu 
jūsu darba vidi. 

 
 Veiciet tīrīšanu, 

izmantojot vakuuma vai 
slapjās tīrīšanas metodes. 

 
 Lietojiet, apkalpojiet un 

glabājiet jebkuru jums 
izsniegto elpošanas 
aizsargaprīkojumu 
saskaņā ar norādījumiem. 
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2.1.14c 
  

Betona sausā 
slīpēšana, izmantojot 
elektriskās betona 
slīpmašīnas 

  Šī informatīvā lapa sniedz ieteikumus par kristālisko silīcija oksīdu 
saturoša betona sauso slīpēšanu, izmantojot elektriskās betona 
slīpmašīnas. 

 

  

 

 
Šī ieteikumu lapa ir paredzēta, lai 
palīdzētu darba devējiem strādāt 
saskaņā ar veselības un drošības 
prasību darba vietā saistīto 
likumdošanu, kontrolējot pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda putekļu 
ieelpošanai. 

 
 
Īpaši šī informatīvā lapa sniedz labas 
prakses ieteikumus betona sausai 
slīpēšanai, izmantojot elektriskās 
betona slīpmašīnas. Šīs uzdevumu 
lapas galveno punktu ievērošana 
palīdzēs samazināt pakļaušanas 
risku. Atkarībā no katra gadījuma 
īpašajiem apstākļiem, iespējams, ne 
vienmēr būs nepieciešams veikt 
visus kontroles pasākumus, kas 
norādīti šajā lapā, lai mazinātu 
pakļaušanas risku. 

 

 
Šim dokumentam ir jābūt pieejamam 
personām, kuras var tikt pakļautas 
kristāliskā silīcija oksīda ieelpošanas 
riskam darba vietā, lai šīs personas 
pēc iespējas labāk izmantotu 
īstenotos kontroles pasākumus. 

 
Šī lapa ir daļa no "Labas prakses 
rokasgrāmatas" par silīcija oksīda 
putekļu novēršanu, kas ir īpaši 
paredzēta personīgās pakļaušanas 
kristālisko daļiņu ieelpošanai 
kontrolei. 

 

 

  

Pieeja 

 Ierobežojiet pieeju darba vietai tikai pilnvarotam personālam. 

 

 

Konstrukcija un aprīkojums 

 
 Izvēlieties savam darbam pareizo instrumenta sistēmu un 

putekļu atsūkšanas vienību.  

 Putekļu atsūkšanas vienība var būt atsevišķa ierīce vai 

iestrādāta instrumentā.  

 Strādājiet tikai ar pievienotu putekļu atsūkšanas vienību. 

Pārliecinieties, ka jūsu putekļu atsūkšanas vienība vienmēr 

darbojas pareizi.  

 Putekļu atsūkšanas vienībai jāatbilst vismaz putekļu klases M 
prasībām saskaņā ar EN 60335-2-69.  
PIEZĪME: Vairāk informāciju par putekļu klases M piemērotību 
minerālu putekļiem skatiet: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Pārliecinieties, ka visi putekļu savākšanas aprīkojuma 

iestatījumi ir veidoti saskaņā ar instrumenta un atsūkšanas 

vienības lietotāja rokasgrāmatām.  

 

 

Ekspluatācija 
 
 Ekspluatējiet aprīkojumu saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, lai 

saglabātu to produktīvā darba kārtībā un labā tehniskā 
stāvoklī.  

 

 
 

 

   2011. g. janvāris - 2.1.14c – 1.lpp no 2   

 

    



Publicēts 02/08/2011 v 
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

Apskate un pārbaude 

 Pirms katras lietošanas vizuāli pārbaudiet instrumentu un putekļu 

atsūkšanas vienību, vai nav redzamas bojājumu pazīmes.  

 Pārliecinieties, ka instrumenta sistēma un putekļu atsūkšanas 

vienība darbojas pareizi.  

 Reģistrējiet un saglabājiet pierakstus par pārbaudēm piemērotu 
laika periodu, kas atbilst nacionālajai likumdošanai (minimums - 
piecus gadus).  

 

 

Tīrīšana un darba vietas sakopšana 

 Regulāri tīriet aprīkojumu atbilstoši ražotāja ieteikumiem.  

 Izmantojiet vakuuma vai slapjās tīrīšanas metodes.  

x Netīriet darba vietu ar sausu birsti vai izmantojot saspiestu gaisu.  

 

 

Personīgais aizsargaprīkojums 

 Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.15, kas veltīta personīgajam 

aizsargaprīkojumam. 

 Norādiet zonas, kurās obligāti jālieto personīgais 

aizsargaprīkojums.  

 Nodrošiniet ar glabāšanas iespējām, lai personīgais 

aizsargaprīkojums tiktu turēts tīrs laikā, kad netiek izmantots. 

 Nomainiet elpošanas aizsargaprīkojumu pēc laika intervāliem, 

kādu noteikuši aprīkojuma piegādātāji.  

 Var tikt veikts riska novērtējums, lai noteiktu, vai esošie kontroles 
pasākumi ir piemēroti.  

 

 

Apmācība 

 Sniedziet saviem darbiniekiem informāciju par ar kristāliskā 

silīcija oksīda putekļu ieelpošanu saistīto ietekmi uz veselību.  

 Sniedziet darbiniekiem apmācību par to: kā novērst pakļaušanu 

putekļu ieelpošanai; kā pārbaudīt, vai kontrolierīces ir darba 

kārtībā, un kā tās lietot; kad un kā lietot ikvienu nodrošināto 

elpošanas aizsargaprīkojumu un ko darīt, ja kaut kas sabojājas 

vai neizdodas. Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.19 un "Labas 

prakses rokasgrāmatas" 1. nodaļā. 

 

 

Uzraudzība 

 Izveidojiet sistēmu, lai pārbaudītu, vai tiek veikti kontroles 

pasākumi un vai tiek sekots tajos iekļautajiem norādījumiem. 

Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.17. 

 Darba devējam ir jāpārliecinās, ka darbiniekiem ir pieejami visi 

nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu kontrollapā (skatīt blakus) 

norādītās darbības. 

 

 Darbinieka 
kontrollapa 
veiksmīgai kontroles 
pasākumu veikšanai 

 

 Pārliecinieties, ka telpa ir 
labi ventilēta un ikviena 
putekļu atsūkšanas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 
 Vizuāli pārbaudiet, vai 

ikvienam izmantotajam 
aprīkojumam nav 
novērojamas bojājumu, 
nolietojuma vai vājas 
veiktspējas pazīmes. Ja 
novērojat jebkādas 
problēmas, informējiet par 
to savu darba vadītāju.  

 
 Ja, jūsuprāt, ir problēma 

putekļu kontroles 
aprīkojumā, nodrošiniet, 
ka tiek veikti papildu 
kontroles pasākumi, lai 
samazinātu pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda 
putekļu ieelpošanai, 
kamēr pastāv šī problēma. 

 

 Neiejaucieties 
ventilācijas sistēmās - tās 
ir ierīkotas, lai aizsargātu 
jūsu darba vidi. 

 
 Veiciet tīrīšanu, 

izmantojot vakuuma vai 
slapjās tīrīšanas metodes. 

 
 Lietojiet, apkalpojiet un 

glabājiet jebkuru jums 
izsniegto elpošanas 
aizsargaprīkojumu 
saskaņā ar norādījumiem. 
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2.1.14d 
  

Sausā slīpēšana, 
izmantojot rokas 
elektroinstrumentus 

  Šī informatīvā lapa sniedz ieteikumus kristālisko silīcija oksīdu 
saturošu materiālu sausai slīpēšanai ar rokas 
elektroinstrumentiem, kā orbitālām slīpmašīnām, ekscentra 
slīpmašīnām, lentes slīpmašīnām. 

 

  

 

 
Šī ieteikumu lapa ir paredzēta, lai 
palīdzētu darba devējiem strādāt 
saskaņā ar veselības un drošības 
prasību darba vietā saistīto 
likumdošanu, kontrolējot pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda putekļu 
ieelpošanai. 

 
 
Īpaši šī informatīvā lapa sniedz 
ieteikumus kristālisko silīcija oksīdu 
saturošu materiālu sausai slīpēšanai 
ar rokas elektroinstrumentiem, kā 
orbitālām slīpmašīnām, ekscentra 
slīpmašīnām, lentes slīpmašīnām. 
Šīs uzdevumu lapas galveno punktu 
ievērošana palīdzēs samazināt 
pakļaušanas risku. Atkarībā no katra 
gadījuma īpašajiem apstākļiem, 
iespējams, ne vienmēr būs 
nepieciešams veikt visus kontroles 
pasākumus, kas norādīti šajā lapā, 
lai mazinātu pakļaušanas risku. 

 

 
Šim dokumentam ir jābūt pieejamam 
personām, kuras var tikt pakļautas 
kristāliskā silīcija oksīda ieelpošanas 
riskam darba vietā, lai šīs personas 
pēc iespējas labāk izmantotu 
īstenotos kontroles pasākumus. 

 

 
Šī lapa ir daļa no "Labas prakses 
rokasgrāmatas" par silīcija oksīda 
putekļu novēršanu, kas ir īpaši 
paredzēta personīgās pakļaušanas 
kristālisko daļiņu ieelpošanai 
kontrolei. 

 

 

  

Pieeja 

 Ierobežojiet pieeju darba vietai tikai pilnvarotam personālam.  

 

 

Konstrukcija un aprīkojums 

 
 Izvēlieties savam darbam pareizo instrumenta sistēmu un 

putekļu atsūkšanas vienību.  

 Putekļu atsūkšanas vienība var būt iestrādāta instrumentā 
vai atsevišķa ierīce.  

 Strādājiet tikai ar pievienotu putekļu atsūkšanas vienību. 
Pārliecinieties, ka jūsu putekļu atsūkšanas vienība vienmēr 
darbojas pareizi.  

 Putekļu atsūkšanas vienībai jāatbilst vismaz putekļu klases M 
prasībām saskaņā ar EN 60335-2-69.  
PIEZĪME: Vairāk informāciju par putekļu klases M 
piemērotību minerālu putekļiem skatiet:  
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Pārliecinieties, ka visi putekļu savākšanas aprīkojuma 
iestatījumi ir veidoti saskaņā ar instrumenta un atsūkšanas 
vienības lietotāja rokasgrāmatām.  

 

 

Ekspluatācija 

 
 Ekspluatējiet aprīkojumu saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, lai 

saglabātu to produktīvā darba kārtībā un labā tehniskā 
stāvoklī.  
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Apskate un pārbaude 

 Pirms katras lietošanas vizuāli pārbaudiet instrumentu un putekļu 

atsūkšanas vienību, vai nav redzamas bojājumu pazīmes.  

 Pārliecinieties, ka instrumenta sistēma un putekļu atsūkšanas 

vienība darbojas pareizi.  

 Reģistrējiet un saglabājiet pierakstus par pārbaudēm piemērotu 
laika periodu, kas atbilst nacionālajai likumdošanai (minimums - 
piecus gadus).  

 

 

Tīrīšana un darba vietas sakopšana 

 Regulāri tīriet aprīkojumu atbilstoši ražotāja ieteikumiem.  

 Izmantojiet vakuuma vai slapjās tīrīšanas metodes.  

x Netīriet darba vietu ar sausu birsti vai izmantojot saspiestu gaisu.  

 

 

Personīgais aizsargaprīkojums 

 Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.15, kas veltīta personīgajam 

aizsargaprīkojumam. 

 Norādiet zonas, kurās obligāti jālieto personīgais 

aizsargaprīkojums.  

 Nodrošiniet ar glabāšanas iespējām, lai personīgais 

aizsargaprīkojums tiktu turēts tīrs laikā, kad netiek izmantots. 

 Nomainiet elpošanas aizsargaprīkojumu pēc laika intervāliem, 

kādu noteikuši aprīkojuma piegādātāji.  

 Var tikt veikts riska novērtējums, lai noteiktu, vai esošie kontroles 
pasākumi ir piemēroti.  

 

 

Apmācība 

 Sniedziet saviem darbiniekiem informāciju par ar kristāliskā 

silīcija oksīda putekļu ieelpošanu saistīto ietekmi uz veselību.  

 Sniedziet darbiniekiem apmācību par to: kā novērst pakļaušanu 
putekļu ieelpošanai; kā pārbaudīt, vai kontrolierīces ir darba 
kārtībā, un kā tās lietot; kad un kā lietot ikvienu nodrošināto 
elpošanas aizsargaprīkojumu un ko darīt, ja kaut kas sabojājas 
vai neizdodas. Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.19 un "Labas 
prakses rokasgrāmatas" 1. nodaļā. 

 

 

Uzraudzība 

 Izveidojiet sistēmu, lai pārbaudītu, vai tiek veikti kontroles 

pasākumi un vai tiek sekots tajos iekļautajiem norādījumiem. 

Meklējiet uzziņu uzdevumu lapā 2.1.17. 

 Darba devējam ir jāpārliecinās, ka darbiniekiem ir pieejami visi 

nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu kontrollapā (skatīt blakus) 

norādītās darbības. 

 

 

 Darbinieka 
kontrollapa 
veiksmīgai kontroles 
pasākumu veikšanai 

 

 Pārliecinieties, ka telpa ir 
labi ventilēta un ikviena 
putekļu atsūkšanas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 
 Vizuāli pārbaudiet, vai 

ikvienam izmantotajam 
aprīkojumam nav 
novērojamas bojājumu, 
nolietojuma vai vājas 
veiktspējas pazīmes. Ja 
novērojat jebkādas 
problēmas, informējiet par 
to savu darba vadītāju. 

  
 Ja, jūsuprāt, ir problēma 

putekļu kontroles 
aprīkojumā, nodrošiniet, 
ka tiek veikti papildu 
kontroles pasākumi, lai 
samazinātu pakļaušanu 
kristāliskā silīcija oksīda 
putekļu ieelpošanai, 
kamēr pastāv šī problēma. 

 

 Neiejaucieties 
ventilācijas sistēmās - tās 
ir ierīkotas, lai aizsargātu 
jūsu darba vidi. 

 
 Veiciet tīrīšanu, 

izmantojot vakuuma vai 
slapjās tīrīšanas metodes. 

 
 Lietojiet, apkalpojiet un 

glabājiet jebkuru jums 
izsniegto elpošanas 
aizsargaprīkojumu 
saskaņā ar norādījumiem. 
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2.1.15  Individuālie aizsardzības 
līdzekļi (PPE) 
 
Šī darbība attiecas uz PPE lietošanu un apkopi strādniekiem, kuri pakļauti 
ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbībai.  
PPE jāizmanto kā pēdējais aizsardzības līdzeklis, kuru lieto tikai tad, ja visi 
tehniskie un organizatoriskie ierobežošanas pasākumi īstenoti, bet ar to 
palīdzību nav izdevies atbilstoši ierobežot risku. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. Darba zonas, kurās obligāti jālieto 
individuālie aizsardzības līdzekļi, nepārprotami jāapzīmē ar atbilstošām 
zīmēm. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jāatbilst attiecīgiem ES 
noteikumiem par drošības un veselības aizsardzības līdzekļu izstrādi un 
ražošanu. Kompānijai jānodrošina visi individuālie aizsardzības līdzekļi, 
un tiem jābūt apzīmētiem ar CE zīmi. 

 Tur, kur tiek izmantoti PPE, jāsastāda programma, kurā būtu ietverti visi 
aprīkojuma izvēles, lietošanas un apkopes aspekti. 

 PPE jāizvēlas, pamatojoties uz darbības efektivitātes (piemēram, 
aizsardzības līmenis), ērtuma un izturīguma kritērijiem.  

 Ja nepieciešams lietot vairāk, nekā vienu PPE, jāraugās, lai šie PPE 
būtu savstarpēji savietojami. 

 Veicot putekļainus darbus, obligāti jāvalkā aizsargapģērbs 
(kombinezoni). Putekļu izplatības konstatēšanas labad var izmantot 
tumšas krāsas apģērbu. Jūsu darba apģērbu piegādātājs var jums 
sniegt konsultācijas par apģērba atbilstību 

 Lietojiet zemāk attēlotās piktogrammas, lai paskaidrotu, kur obligāti 
jālieto PPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu 
izpildīt darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
individuālo aizsardzības līdzekļu 
(PPE) lietošanu un apkopi. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt 
darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, 
nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai, lai minētās personas 
pēc iespējas labāk varētu veikt 
ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo 
darba paņēmienu Rokasgrāmatas, 
kurā aprakstīti silīcija dioksīda 
putekļu kaitīgās iedarbības 
novēršanas paņēmieni, kas īpaši 
paredzēti darba vides risku 
kontrolēšanai darbavietās, kurās 
personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Dzirdes aizsardzība 

   
 

 
Redzes aizsardzība

   

 
Aizsargapģērbs 

   
 
 

 
  Drošības ķivere 

       
 

    
 

Elpošanas maska 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek apkopts, 

uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Aizsargapģērbu (kombinezonus) nedrīkst ņemt līdzi uz mājām. 
To tīrīšana jāveic darba devējam. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Katru dienu veiciet PPE vizuālo pārbaudi, lai konstatētu bojājumus. 

Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. 

 Pirms lietošanas pārbaudiet elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
efektivitāti. Konsultējieties ar piegādātāju par atbilstošām pārbaudes 
metodēm. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā noteikto 
laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Turiet tīrus PPE, kurus nevar nomainīt.  

 Darba devējam jānodrošina tīra vieta PPE glabāšanai. 

 Netīriet apģērbu ar saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 
Jāizvēlas aprīkojums, kas ir savietojams ar citiem individuālās 
aizsardzības līdzekļiem, piemēram, dzirdes aizsargiem, aizsargbrillēm, 
metināšanas maskām. 

 Raugieties, lai izraudzītā maska pienācīgi aizsedz operatora seju. To var 
vienkārši pārbaudīt, piemēram, izsmidzinot gaisā cukura šķīdumu, 
lai pārbaudītu, vai operators sajūt tā garšu. Ja ir noplūdes pazīmes. 

 Ievērojiet, ka sejas apmatojums samazina putekļu maskas efektivitāti. 
Operatori ar sejas apmatojumu jāapgādā ar sejas maskām ar gaisa 
padevi vai citu tamlīdzīgu aprīkojumu. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti.  

 Veiciet katras darba operācijas novērtējumu, lai noteiktu, cik bieži jāveic 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa, lai nodrošinātu to 
efektivitāti. Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic 
piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; 
lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt 
pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba paņēmienu Rokasgrāmatas 
1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 

pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Pat tad, ja parasti nelietojat 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus, 
jums var rasties 
nepieciešamība tos lietot 
uz laiku gadījumā, kad citi 
ierobežošanas pasākumi 
nav efektīvi. 

 Visus individuālās 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Noregulējiet savu PPE tā, 
lai tas jums der. 

 Ja jums ir sejas 
apmatojums, tas var 
samazināt putekļu maskas 
efektivitāti. Izvēlieties 
atbilstošu sejas masku 
ar gaisa padevi vai citu 
tamlīdzīgu aprīkojumu. 

 Ja jums nepieciešams 
lietot vairāk nekā vienu 
PPE, tad jāraugās, lai šie 
PPE būtu savstarpēji 
savietojami. 
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2.1.16  Putekļu vai nosēdumu 
tīrīšana no nosūkšanas 
bloka 
 
Šī pamācība jālasa kopā ar pamācībām “Cauruļvadu konstrukcija”, 
“Putekļu nosūkšanas iekārtu konstrukcija” un “Vispārējā ventilācija”. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. Izvietojiet brīdinājuma zīmes. 

 Nodrošiniet ērtu piekļuvi, lai varētu droši notīrīt potenciāli bīstamos 
slapjos vai sausos atkritumus. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Kur vien tas ir iespējams, putekļu nosūkšana nedrīkst notikt 
caurvējā un valdošo gaisa plūsmu ceļā; tai jānotiek ārpus darba 
zonas. 

 Apsveriet vajadzību pēc sprādzienbīstamības mazināšanas 
pasākumiem viegli uzliesmojošām cietām vielām un nodrošiniet 
iekārtām atbilstošu zemējumu. 

 Konstrukcijā jāņem vērā iespējamās putekļu abrazīvās īpašības.  

 Nodrošiniet savākto putekļu ievietošanu noslēgtā tvertnē, 
piemēram, iekrāvējā vai atkritumu tvertnē. Apsveriet iekšējā 
oderējuma izmantošanas iespēju. 

 No slapjajiem savācējiem un skrāpjiem jānoskrāpē nogulsnes un 
katlakmens. 

 Nosakiet atkritumu tvertnes iztukšošanas periodiskumu. 

 Apsveriet, kā tvertne tiks pārvietota iztukšošanai, un vajadzības 
gadījumā nodrošiniet palīdzību šīs operācijas veikšanā. 

 Nepieciešamības gadījumā tīro un filtrēto gaisu var no jauna 
ievadīt darba zonā. 

 Recirkulācijas gaisa apjomam jāatbilst spēkā esošajiem 
standartiem un noteikumiem.  

 Iespējams, ka nosūkšanas sistēmu konstrukcijai un specifikācijai 
nepieciešama apstiprināšana saskaņā ar valsts standartiem un 
noteikumiem. 

 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
drošiem darba paņēmieniem, kas 
jāizmanto, tīrot putekļus no 
nosūkšanas bloka. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā.  
 Ievērojiet apkopes pamācībās sniegtās instrukcijas un nosakiet, kādus 

individuālos aizsardzības līdzekļus nepieciešams lietot apkopes 
veikšanas laikā.  

 Raugieties, lai gaisa vadā nebūtu eļļas, ūdens krāni būtu tukši, bet filtri 
- tīri.  

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Pārbaudiet ūdens līmeni slapjā skrāpja tvertnē.  
 Nosūkšanas bloka piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Veiciet saistīto ventilācijas iekārtu (piemēram,. saspiestā gaisa vadu) 
vizuālo pārbaudi vismaz vienu reizi nedēļā, lai konstatētu bojājumus. 
Ja to pastāvīgi lieto, tad jāpārbauda biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic saistīto ventilācijas iekārtu darbības pārbaude, 
un tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Noskaidrojiet putekļu uztvērēja un/vai skrāpja nogulšņu bīstamību.  
 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet vietējā likumdošanā 

noteikto laiku (vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet darba zonas tīrīšanu. 
 Strādniekiem uzmanīgi jārīkojas ar nogulsnēm - dažu veidu sausās 

nogulsnes var aizdegties.  
 Regulāri iztukšojiet atkritumu tvertni un sekojot, lai tā netiek pārpildīta. 
 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības 

līdzekļi. 
 Putekļi un nogulsnes var izraisīt ādas un redzes orgānu bojājumus. 

Jautājumu par pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) piegādi 
risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; 

lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt 
pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību 
un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to skat. pamācībā 
2.1.19 un Pareizu darba paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 

pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 

 Ievērojiet putekļu 
nosūkšanas bloku 
tīrīšanas darba drošības 
procedūras, kuras noteicis 
darba devējs. Pievērsiet 
uzmanību elektroizolācijas 
un ar rokām veicamās 
apstrādes jautājumiem. 

 Ievērojiet darba 
procedūras šaurās telpās.  

 Jums varētu būt 
nepieciešams lietot 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus, 
jo šīs darbības rezultātā 
gaisā par pacelties ļoti 
daudz putekļu  

 Regulāri iztukšojiet 
atkritumu tvertni, pirms 
tā tiek pārpildīta. 

 Iztukšojiet tvertni uzmanīgi 
un sekojiet, lai apgāšanas 
augstums būt pēc iespējas 
mazāks, lai neradītu 
putekļu mākoņus. Esiet 
uzmanīgi apstrādājot 
putekļus vai nogulsnes, 
kas var aizdegties.  

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.17  Uzraudzība 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par vadītāju/uzraugu kompetenci, apmācību 
un informācijas vajadzībām objektos, kuros ir iespējama saskare ar silīcija 
dioksīda putekļiem. 
Šī pamācība jāievēro tiktāl, cik tā attiecas uz konkrētu vadības sistēmu 
objektā; dažos objektos var būt sarežģīta vadības sistēma, kamēr citos var 
būt tikai viens vadītājs. 
 

   

  

Veselības aizsardzības un drošības 
sistēmas 

 
 Darba devējiem jāpārliecinās par to, ka viņu uzņēmumos veselības 

aizsardzības un drošības pārvaldība atbilst pieņemtajām veselības 
aizsardzības un drošības pārvaldības sistēmām (piemēram, OHSAS 
18001:1999, ILO OSH 2001). Ja nav oficiālas sistēmas, tad darba 
devējiem jābūt sistēmai, kura atbilstu 89/391/EEC direktīvai 
(Framework Directive) un kurai ir nepieciešama oficiāla pārbaude. 

 Vadītājiem/uzraugiem jāizprot sava loma veselības aizsardzības un 
drošības pārvaldības sistēmā. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu 
izpildīt darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem vadītāju/uzraugu darba 
paņēmieniem ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbības 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus.  
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai, lai minētās personas 
pēc iespējas labāk varētu izprast 
vadītāju/uzraugu lomu un 
pienākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo 
darba paņēmienu Rokasgrāmatas, 
kurā aprakstīti silīcija dioksīda 
putekļu kaitīgās iedarbības 
novēršanas paņēmieni, kas īpaši 
paredzēti darba vides risku 
kontrolēšanai darbavietās, kurās 
personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vadītājiem/uzraugiem izvirzāmās 
prasības 

 
 Silīcija dioksīda putekļu veselībai radīto briesmu pārzināšana. 

 Izpratne par procesiem, kuri var radīt problēmas. 

 Ierobežošanas pasākumu un to pielietojuma izpratne. 

 Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas un konkrētu pamācību 
pārzināšana un izpratne. 

Apmācība  
 Darba devējiem jānodrošina savu vadītāju/uzraugu apmācība, lai viņi 

varētu izpildīt prasības, kuras noteiktas pamācībās. Apmācības 
nolūks ir panākt, 

- lai viņi efektīvi darbotos sistēmas ietvaros, pārbaudot 
ierobežošanas pasākumus esamību un pielietošanu. 

- lai viņi pārbaudītu tīrīšanas un apkopes procedūru ievērošanu. 

- lai viņi nodrošinātu, ka katrs, kam tas nepieciešams, iziet 
veselības pārbaudes programmu.  

- lai viņi pārliecinātos par to, ka darbiniekiem ir visi attiecīgo 
pamācību darbinieku kontrolsarakstos iekļauto punktu izpildei 
nepieciešamie līdzekļi. 

 Vadītāju/uzraugu apmācībā jāiekļauj “Pareizo darba paņēmienu 
Rokasgrāmatas par strādnieku veselības aizsardzību darbā ar 
kristālisko silīcija dioksīdu un produktiem, kuri to satur” apgūšana. 

 Apmācībā jāiekļauj vadītāju/uzraugu komunicēšanās spēju izkopšana. 

 Apmācībā jāuzsver tas, cik svarīgi ir, lai vadītāji/uzraugi rādītu labu 
piemēru darba drošības procedūru ievērošanā. 

Informācija 
 Darba devēju pienākums ir nodrošināt vadītājiem/uzraugi pietiekamu 

informāciju iepriekš minēto prasību izpildīšanai. 
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2.1.18  Iepakošanas sistēmas  
 
Šī darbība attiecas uz dažādu iepakošanas sistēmu izvēli silīcija dioksīda 
produktiem. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Izvēlieties tikai aprīkojumu ar CE zīmi. 

 Iepakojuma izvēle bieži būs atkarīga no klienta/lietotāja izvēles. 
Faktori, kuri jāņem vērā, izvēloties piegādes iespējas: 

 Materiāla veids (mazu daļiņu formā ir lielāka iespēja, kad 
radīsies putekļi); 

 Izmantotā materiāla tonnāža; 

 Ekonomiski apsvērumi (ieguldījumu atmaksāšanās beztaras 
iekraušanas un izkraušanas aprīkojuma izmantošanas gadījumā, 
salīdzinot ar maisu izmaksām); 

 Ražotāja un gala lietotāja ražošanas procesu automatizācijas 
pakāpe; 

 Piegādes pastāvīgums (piemēram, mazi maisi ir piemērotāki 
izmēģinājuma produktiem); 

 Veselības aizsardzības un drošības prasības, kas saistītas ar 
ergonomiku, apstrādi ar rokām, troksni utt. 

 Mazu maisu izmantošanas gadījumā ir vislielākās iespējas nokļūt 
saskarē ar ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīdu, gan piepildot 
maisus, gan tos iztukšojot. 

 Lielu maisu izmantošanas gadījumā ražotājam saskares risks varētu 
būt mazāks. Tomēr tādējādi var rasties problēmas klienta objektā ar 
maisu iztukšošanu. 

 Ja vien tas ir iespējams, ieteicams izmantot slēgtas beztaras 
transportēšanas sistēmas, nevis maisus. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
piemērotākās silīcija dioksīda produktu 
piegādes formas izvēli. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Izvēlieties iekārtas, kuru apkope ir vienkārša. 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet likumā noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Izvēlieties iekārtas, kuras ir viegli tīrāmas. 

 Katru dienu veiciet darba zonas tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Lietojiet darba ierīces 
saskaņā ar jūsu darba 
devēja darba drošībās 
procedūrām. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
pamanītajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Ja iepakojumi ir bojāti, 
veiciet atbilstošus 
pasākumus savai 
aizsardzībai (individuālie 
aizsardzības līdzekļi). 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.1.19  Apmācība 
 
Šī darbība attiecas uz ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbībai 
pakļauto strādnieku apmācības organizēšanu un veikšanu. 
 

  

Pieeja 
 

 Jānodrošina strādnieku apmācība par silīcija dioksīda putekļu 
radītajām briesmām, pirms atļaut strādniekiem pieeju 
putekļainajām zonām. 

  

Organizācija 
 

 Jaunajiem strādniekiem jāiziet apmācība, kurā tiek apskatīti visi 
veselības aizsardzības un drošības aspekti, tostarp darba devēja 
darba drošības procedūras tādu bīstamu vielu kā ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda apstrādē. Ieteicamo apmācības tēmu 
pilnīgs saraksts sniegts nākamajā lappusē. 

 Apmācībai būtu jābūt dzīvai un informatīvai, veidojot dialogu starp 
instruktoru un strādniekiem. 

 Darba devējam jānodrošina apmācība tiem, kuri tiek pakļauti 
riskam, un kā piemēri jāmin situācijas, kas saistītas ar 
darbavietām un darba operācijām. 

 Ierobežojiet dalībnieku skaitu, lai katram būtu iespēja apspriest 
problēmas un uzdot jautājumus. 

 Ierobežojiet nodarbību ilgumu un regulāri rīkojiet pauzes. 

 Nodarbību laikā jāaizliedz lietot mobilos telefonus un rācijas. 

 Izmantojiet dažādas apmācības metodes, tostarp vizuālos 
palīglīdzekļus, videomateriālus, grupu diskusijas un informatīvos 
materiālus. 

 Kā alternatīvu oficiālai apmācībai var izmantot instruktāžu darba 
vietā, lai īsā laikā individuāli informētu strādniekus par veselības 
aizsardzības un drošības jautājumiem. Instruktāža darba vietā 
nedrīkst būt ilgāka par 15 minūtēm. 

 Katras nodarbības beigās nepieciešams novērtēt strādnieku 
zināšanas, lai pārliecinātos par to, ka viņi ir izpratuši nodarbībā 
apskatītos jautājumus. 

 Nepieciešamas arī atgādinājuma nodarbības, lai strādnieki būtu 
informēti par jaunākajiem veselības aizsardzības un drošības 
aspektiem, kas saistīti ar kristālisko silīcija dioksīdu saturošo 
produktu apstrādi. 

 Strādniekiem jānodrošina pieeja Pareizo darba paņēmienu 
Rokasgrāmatai un tajā ietvertajām pamācībām, kā arī citai papildu 
informācijai, tostarp risku novērtējumam, drošības datiem un 
darba drošības procedūru aprakstiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā ir sniegti padomi par 
ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai pakļauto strādnieku 
apmācības organizēšanu un veikšanu. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
    
   2006. gada marts – 2.1.19 – 1. lpp. no 2 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

    
    

Apmācības tēmas 
 Informējiet strādniekus par darba devēja un darbinieka 

pienākumiem saskaņā ar Veselības aizsardzības un drošības 
likumdošanu. 

 Informējiet strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet viņu par faktoriem, kas saistīti ar putekļu iedarbību, 
un par putekļu iedarbības novēršanu. 

 Iemāciet viņiem pareizus darba paņēmienus, kas jāizmanto 
darbavietā, un darba drošības procedūras. 

 Iemāciet viņiem aizsardzības pasākumus un procedūras, kas 
izmantojamas, lai pārbaudītu, vai ierobežošanas pasākumi 
darbojas. 

 Iemāciet, kad un kā lietot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus 
(RPE) vai citus individuālās aizsardzības līdzekļus (PPE), 
ar kuriem strādnieki tiek apgādāti. 

 Iemāciet apkopt RPE/PPE, tos glabāt, kad tie netiek lietoti, 
saņemt jaunus un ziņot par aizsardzības līdzekļu defektiem. 

 Apmāciet, kā rīkoties avārijas gadījumā. 
 Informējiet strādniekus par putekļus monitoringa programmām 

un par to, kāda nozīme ir viņu sadarbībai šajā jautājumā. 
 Strādniekiem jādara zināmi arī individuālās iedarbības 

monitoringa rezultāti. 
 Ja darbinieka izmērītā individuālā saskare ar ieelpojamo 

kristālisko silīcija dioksīdu pārsniedz attiecīgo darba vides riska 
limita vērtību, šis darbinieks jāiepazīstina ar viņa individuālā 
iedarbības monitoringa rezultātiem. 

 Darbinieki jāinformē par veselības pārbaudes procedūrām. 

  

Ieviešana 
 Nodarbības apmācības ietvaros jāorganizē darbinieku darba 

laikā. 
 Atgādinājuma nodarbības jāorganizē vismaz vienu reizi divos 

gados vai arī biežāk, ja notikušas izmaiņas darba paņēmienos 
utt. 

 Nodarbību apmeklēšana ir obligāta. Apmeklējums 
jādokumentē, un dokumentācija jāglabā noteiktu laiku.  

 Strādnieki jālūdz sniegt atsauksmes par katru nodarbību, jo tas 
var palīdzēt turpmāko nodarbību organizēšanā. 

  

Uzraudzība 
 Izveidojiet sistēmu, ar kuras palīdzību ir iespējams 

pārliecināties, ka nodarbības tiek plānotas, ka tās ir labi 
apmeklētas, ka par to efektivitāti liecina atbilstošas metodes un 
ka visi strādnieki ir izgājuši apmācību. Par to skat. pamācībā 
2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Apmeklējiet visas veselības 
aizsardzības un apmācības 
nodarbības, kuras jums 
organizē darba devējs. 

 Nekautrējieties uzdot jautājumus 
nodarbību laikā. Iespējams, ka 
jums ir informācija par iepriekš 
nezināmām problēmām vai 
problēmu risinājumiem. 

 Rīkojieties saskaņā ar Pareizu 
darba paņēmienu rokasgrāmatu 
un tās pamācībām. 

 Pārliecinieties par to, ka 
izmantojat veicamajam 
uzdevumam atbilstošo pamācību. 

 Sadarbojieties ar darba devēju un 
pārējiem strādniekiem, kuriem ir 
konkrēti pienākumi strādnieku 
drošības un veselības 
aizsardzības jomā, lai jūsu darba 
devējs varētu veidot jūsu darba 
vidi un darba apstākļus tik 
drošus, cik tas ir iespējams. 

 Nekavējoties paziņojiet savam 
darba devējam vai citiem 
strādniekiem, kuriem ir konkrēti 
pienākumi strādnieku drošības un 
veselības aizsardzības jomā, par 
jebkuru darba situāciju, kas pēc 
jūsu domām nopietni apdraud 
drošību un veselību. 

 Pareizi lietojiet darba aprīkojumu 
un lietojiet bīstamās viela saskaņā 
ar norādījumiem. 

 Lietojiet individuālos aizsardzības 
līdzekļus, tostarp elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus, saskaņā ar 
darba devēja norādījumiem. 
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2.1.20  Darbs ar 
darbuzņēmējiem 
 
Šī pamācība attiecas uz darbuzņēmēju piesaistīšanu no malas darbam 
iekārtās, kurās var rasties ieelpojami kristāliskā silīcija dioksīda putekļi. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
saskaņā ar kurām no malas 
pieaicinātiem darbuzņēmējiem 
jānodrošina tādi paši aizsardzības 
standarti kā saviem darbiniekiem. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
pareiziem darba paņēmieniem 
līgumdarbu organizēšanā, bet 
formulējums ir mainīts, lai tos 
piemērotu apstākļiem, kuros pastāv 
ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbības risks. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
Vienmēr jāievēro spēkā esošie vietējās 
likumdošanas noteikumi. 

 Darbuzņēmēja darba raksturs 
Parasti darbuzņēmējus nolīgst šāda veida darbiem (saraksts nav 
izsmeļošs): 

 Konstruēšana 
 Būvdarbi 
 Iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana 
 Iekārtu apkope  
 Aprīkojuma pārbaudīšana un kalibrēšana  
 Specializēti kontroles pakalpojumi (piemēram, azbests, konstrukcija) 
 Iepakošana (piemēram, pildīšana maisos) 
 Minerālu ieguve un transports objekta teritorijā 
 Autopārvadājumi  
 Tīrīšana 

 

Darbuzņēmēju izvēles kritēriji 
 
Izvēloties darbuzņēmējus, vienam no klienta izvēles kritērijiem 
jābūt darbuzņēmēja darbības novērtējumam veselības 
aizsardzības un drošības jomā. 

Izskatiet katru no zemāk minētajiem punktiem (saraksts nav 
visaptverošs) un nodrošiniet, lai darbuzņēmēja darbība pēc katra 
kritērija atbilstu ar šo darbu un tā veikšanas zonu (-ām) 
saistītajiem riskiem. 

 Veselības aizsardzības un drošības politika  
 Apmācības/zināšanu sertifikāti 
 Veselības aizsardzības un drošības ieteikumu un palīdzības 

pasākumi 
 Risku novērtēšanas un darba drošības procedūras 
 Darbā nepieciešamā aprīkojuma pieejamība 
 Bīstamu vielu kontroles pasākumi  
 Individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšana  
 Veselības pārbaudes  
 Agrāk notikušo negadījumu uzskaite  
 Darba devēja atbildības un valsts atbildības apdrošināšana 

 
Neļaujiet darbuzņēmējam strādāt jūsu objektā, ja jūs neapmierina 
viņa veiktie pasākumi attiecībā uz veselības aizsardzības un 
drošības jautājumiem. 
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Informācijas apmaiņa 
 

 Klienta pienākums ir informēt no malas pieaicinātus darbuzņēmējus 
par saprātīgi paredzamiem riskiem (tostarp par riskiem, kas saistīti 
ar ieelpojamajiem kristāliskā silīcija dioksīda putekļiem), ar ko 
darbuzņēmējs var saskarties klienta objektā. Šī informācija jāsniedz 
rakstiska dokumenta formā pirms piedāvājumu konkursa. 

 Kopā ar dokumentiem, kas darbuzņēmējam tiek nosūtīti pirms 
piedāvājumu konkursa, jānosūta attiecīgās Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas nodaļas un uzziņu materiāli. 

 Visiem darbuzņēmējiem pirms darba uzsākšanas klienta objektā 
jānodrošina ievadinstruktāža, lai viņiem varētu tikt piešķirtas 
pilnvaras uzturēties darba zonā. Ja kaut kādu iemeslu dēļ 
ievadinstruktāžu veikt nav lietderīgi, klientam jānodrošina 
nepārtraukta darbuzņēmēju individuālā uzraudzība. 

 Ievadinstruktāžai jāietver objektā spēkā esošo noteikumu un 
procedūru apraksts, tostarp konkrētu putekļu ierobežošanas 
pasākumu apraksts, kuri ir svarīgi līgumam. Jāsniedz informācija par 
zonām un operācijām, kuras veicot, jāizmanto individuālie 
aizsardzības līdzekļi.  

 Ievadnodarbības laikā jāpārbauda pašu darbuzņēmēju darba 
drošības procedūru zināšanas. Neļaujiet uzsākt darbu, pirms neesat 
pārliecinājušies par to, ka visi darbuzņēmēji ir pilnībā iepazinušies ar 
viņu darba devēja drošības dokumentācijas prasībām. 

 Iespējams, ka saskaņā ar vietējo likumdošanu atsevišķiem 
līgumdarbiem varētu būt nepieciešams iecelt vienu vadītāju, kurš 
veic centralizētu vadību. 

Rakstisks līgums ar darbuzņēmējiem 
 

 Līgumos par līgumdarbu piesaistīšanu darbu izpildei, kas saistīti ar 
potenciālu ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbības risku, 
jābūt nosacījumam par veselības aizsardzību. 

 Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmata un uzziņu materiāli ir 
līguma neatņemama sastāvdaļa. Tas nozīmē to, ka Darbuzņēmējam 
būs ne tikai pilnībā jāievēro vispārējie juridiskie noteikumi, kas skar 
veselības aizsardzību un darba drošību, bet arī Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas ieteikumi. 

Darbuzņēmēju uzraudzīšana 
 

Klientam jānodrošina visu viņa objektos strādājošo darbuzņēmēju 
uzraudzīšana. Šādas uzraudzības pakāpe atkarīga no darba 
sarežģītības, un tai vismaz jāietver darbuzņēmēja darba paņēmienu 
pārbaudes uz vietas. Ja pilnu ievadinstruktāžu veikt nav bijis lietderīgi, 
tad klientam jānodrošina nepārtraukta darbuzņēmēju individuālā 
uzraudzība. 

Klientam jābūt izstrādātām dokumentētām procedūrām situācijas 
noregulēšanai, ja darbuzņēmējs nav ievērojis darba drošības procedūras. 
Jāreģistrē visas darbības, kuras sakarā ar darba drošības garantēšanu 
veicis klients un nolīgtais uzņēmums. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
Klienta kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Izvēloties darbuzņēmējus, 
novērtējiet viņu sistēmu 
kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbības 
ierobežošanai. 

 Gādājiet, lai darbuzņēmēji 
būt informēti par veselības 
un drošības riskiem jūsu 
objektā, kuri attiecas uz 
viņu darbu.  

 Veiciet darbuzņēmējiem 
ievadinstruktāžu un tikai 
tad atļaujiet uzsākt darbu 
jūsu objektā. 

 Nodrošiniet atbilstīgu 
darbuzņēmēju uzraudzību, 
lai varat būt pārliecināti, 
ka darbuzņēmēji izmanto 
drošus darba paņēmienus. 

 Nekavējoties apturiet 
darbu, ja darbuzņēmēji 
neievēro darba drošības 
noteikumus. 

Darbuzņēmēja 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Veiciet visu savu 
darba operāciju riska 
novērtēšanu un 
dokumentējiet to. Šā 
dokumenta kopijas jums 
būs jāiesniedz klientiem. 

 Nodrošiniet atsevišķu 
darbuzņēmēju apmācību 
saskaņā ar jūsu riska 
novērtējuma prasībām. 

 Nodrošiniet nepārtrauktu 
informācijas apmaiņu ar 
klientu par strādnieku 
veselības aizsardzības 
un drošības jautājumiem. 
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2.2.1a  Maisu iztukšošana –  
mazie maisi  

 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par mazo maisu iztukšošanu ražotnē, 
kuros iepakoti produkti, kuru sastāvā ir kristāliskais silīcija dioksīds – jo 
īpaši tādu, kuros ir sausi materiāli. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai maisu iztukšošanas ierīces ir piemērotas 
paredzētajam pielietojumam. 

 Pēc iespējas izolējiet maisu iztukšošanas ierīci un, izmantojot 
vietējo nosūkšanas ventilācijas sistēmu, nodrošiniet šai ierīcei 
zemspiedienu – skat. pamācību 2.1.13.  

 Mazo maisu iztukšošanai izmantojiet automātiskas vai 
pusautomātiskas maisu iztukšošanas ierīces. 

 Raugieties, lai strādnieki uzmanīgi izber maisu saturu, nevis strauji 
to izgāž. Veicot maisu iztukšošanu, atvērtajam maisa galam jābūt 
vērstam prom no personas, kura veic iztukšošanu. 

 Maisus saplacinot, rodas daudz putekļu. Strādniekiem nepieciešams 
tukšos maisus sarullēt nosūkšanas zonā. 

 Lai neradītu putekļus, utilizējot tukšos maisus, iemetiet tos lielā 
plastmasas maisā, kas atvērtā veidā iekarināts metāla rāmī. Kad 
maiss ir pilns, to noslēdziet un utilizējiet piemērotā izgāztuvē. 
Nepieļaujiet atkritumu maisa pārpildi. Kā alternatīvu varat izmantot 
blīvētāju, kas apgādāts ar putekļu nosūkšanas sistēmu vai ir pilnībā 
izolēts. 

 Maisu iztukšošanas iekārtām jābūt pieslēgtām atbilstošai putekļu 
savākšanas sistēmai (piemēram, maisa filtram/ciklonam). Ieteicams 
izmantot pastāvīgu putekļu nosūkšanas sistēmu, tomēr var izmantot 
arī atsevišķu pārvietojamo iekārtu. 

 Maisu iztukšošanas ierīces konstrukcijai jābūt tādai, kura nodrošina 
vienkāršu piekļuvi visām iekārtas daļām apkopes darbu veikšanas, 
atbloķēšanas un tīrīšanas nolūkos. Korpusa paneļiem jābūt 
savstarpēji sakabinātiem vai apgādātiem ar sakabināšanas ierīcēm 
vietās, kur nepieciešams liegt pieeju bīstamiem mehānismiem. 

 Darbam ar maisiem ieteicams izmantot mehāniskas /pneimatiskas 
palīgierīces. 

 Maisu iztukšošanas iekārta jāuzstāda pēc iespējas tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai caurvējš neietekmētu putekļu nosūkšanas 
sistēmu darbību. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada tīrs 
gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot mazo maisu 
iztukšošanas operācijas. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus.  
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
  

 
 
Maisu iztukšošanas ar rokām                     Automatizēta maisu iztukšošana 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo 
pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, 
tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 

 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma pareizi darbojas. 
Raugieties, lai pirms darba 
uzsākšanas tiek ieslēgta 
putekļu nosūkšanas 
sistēma un lai tā pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Izmantojiet pieejamos 
apstrādāšanas 
palīglīdzekļus. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Darba telpu tīrīšanu veiciet 
ar nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.1b  Maisu iztukšošana –  
liela apjoma maisi 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par lielu maisu, kuros iepakoti produkti, 
kuru sastāvā ir kristāliskais silīcija dioksīds, jo īpaši tādu, kuros ir sausi 
materiāli, iztukšošanu ražotnē. 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai maisu iztukšošanas ierīces būtu piemērotas 
paredzētajam pielietojumam. 

 Pēc iespējas izolējiet maisu iztukšošanas ierīci un, izmantojot 
vietējo nosūkšanas ventilācijas sistēmu, nodrošiniet šai ierīcei 
zemspiedienu - skat. pamācību 2.1.13. 

 Ja maisus atgriežat ar rokām, tad ieteicams lietot individuālās 
aizsardzības līdzekļus. 

 Vienreiz lietojamiem maisiem bez iekšējā oderējuma lietojiet maisu 
iztukšošanas iekārtas ar piramīdveida nažiem un gumijas 
membrānu maisa apakšējās daļas noslēgšanai. 

 Daudzreiz lietojamu maisu iztukšošanai jāizmanto izkraušanas 
sistēma ar vibroplati un tā jāaprīko ar vietējo nosūkšanas ventilāciju. 

 Ja tiek izmantoti daudzreiz lietojami maisi ar iekšējo oderējumu, ir 
pieejamas īpašas putekļus neizdalošas maisu iztukšošanas 
sistēmas ar dubultiem blīvgredzeniem, kas pilnībā izolē produktu 
bēršanas procesā. 

 Lai utilizētu tukšos maisus, neradot putekļus, nesaspiediet tukšos 
maisus ar rokām. Iemetiet tos lielā plastmasas maisā, kas atvērtā 
veidā iekārts metāla rāmī. Kad maiss ir pilns, to noslēdziet un 
utilizējiet piemērotā izgāztuvē. Nepieļaujiet atkritumu maisa 
pārpildīšanu. Kā alternatīvu varat izmantot saspiedēju, kas 
apgādāts ar putekļu nosūkšanas sistēmu vai ir pilnībā izolēts. 

 Maisu iztukšošanas iekārtām jābūt pieslēgtām atbilstošai putekļu 
savākšanas sistēmai (piemēram, maisa filtram/ciklonam). 

 Maisu iztukšošanas ierīces konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina 
vienkāršu piekļuvi visām iekārtas daļām apkopes darbu veikšanas, 
atbloķēšanas un tīrīšanas nolūkos. Korpusa paneļiem jābūt 
savstarpēji sakabinātiem vai apgādātiem ar sakabināšanas ierīcēm 
vietās, kur nepieciešams liegt pieeju pie bīstamiem mehānismiem. 

 Ieteicams izmantot mehāniskus/pneimatiskus palīgmehānismus 
darbam ar maisiem. 

 Maisu iztukšošanas iekārta jāuzstāda pēc iespējas tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai caurvējš neietekmētu putekļu nosūkšanas 
sistēmu darbību. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada tīrs 
gaiss nosūktā gaisa vietā. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot lielo maisu 
iztukšošanas operācijas. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus.  
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo 
pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, 
tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai to salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma pareizi darbojas. 
Raugieties, lai pirms darba 
uzsākšanas tiek ieslēgta 
putekļu nosūkšanas 
sistēma un lai tā pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Izmantojiet pieejamos 
apstrādāšanas 
palīglīdzekļus. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Vadības telpu tīrīšanu 
veiciet ar nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.2  Maisījuma iekraušana 
ražošanas procesā – 
Stikls 
 
Šī darbība attiecas uz mitrā maisījuma iekraušanu, izmantojot īpašas 
iekrāvējiekārtas, no krāsns iekraušanas piltuves kausējamā krāsnī, kā 
rezultātā specifisko apstākļu dēļ (augsta temperatūra un paaugstināts 
spiediens) rodas noteikts putekļu daudzums. 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai iekraušanas iekārta ir piemērota paredzētajam 
pielietojumam un tiek uzturēta darba kārtībā. 

 Noregulējiet smilšu blīves saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. 

 Izolējiet iekraušanas zonu, ciktāl tas tehniski iespējams. 

 Raugieties, lai maisījums tiktu iekrauts krāsnī vajadzīgajā mitruma 
pakāpē. 

 Mitrā maisījuma iekraušanai paredzētajām krāsns iekraušanas 
piltuvju atverēm jābūt pēc iespējas mazām. 

 Krāsns iekraušanas piltuvei jābūt aprīkotai ar augsta līmeņa 
detektoru, kas pieslēgts trauksmes sistēmai, lai nepieļautu 
pārpildīšanu. 

 Iekraušanas zonā jānodrošina atbilstoša ventilācija. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
mitrā maisījuma iekraušanu, izmantojot 
īpašas iekrāvējiekārtas, no krāsns 
iekraušanas piltuves kausējamajā 
krāsnī. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas ir, 
nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai aprīkojums tiek apkopts, uzturēts darba kārtībā 
saskaņā ar piegādātāja norādījumiem. 

 Katru dienu pārbaudiet smilšu blīves un vajadzības gadījumā tās 
noregulējiet atbilstoši piegādātāja ieteikumiem.  

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Lai nepieļautu putekļu uzkrāšanos, regulāri tīriet darbavietu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. Likvidējot apjomīgas smalku, 
sausu putekļu noplūdes, tīrīšanas darbus noteikti veiciet saskaņā ar 
rakstiskajām droša darba procedūrām un šajā pamācībā iekļauto 
informāciju. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Ja nepieciešams, jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļi.  

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāju 
ieteiktajos termiņos. 

 Risku novērtēšanu var veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti pietiekami 
kontroles līdzekļi. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Pārbaudiet, vai smilšu 
blīve pareizi darbojas. 
Par visām pamanītajām 
anomālijām jāziņo 
darbu vadītājam. 

 Izmantojot nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus, nekavējoties 
jālikvidē smalku un sausu 
putekļaino materiālu 
noplūdes sekas. Jārīkojas 
atbilstoši uzņēmuma 
rakstiskajām darba 
drošības instrukcijām. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.3a  Auto cisternas 
piekraušana 
 
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu, īpaši 
to, kas satur sausus materiālus, beztaras iekraušanas operācijām auto 
cisternās transportēšanai. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai iekraušanas iekārtas būtu atbilstošas un tiktu 
uzturētas labā darba kārtībā. 

 Jāraugās, lai caur iekraušanas slīpni varētu nosūkt pietiekami daudz 
gaisa, lai iekraušana punktā būtu zemspiediens. 

 Iekraušanas slīpnei jābūt pieslēgtai atbilstošai putekļu nosūkšanas 
sistēmai (piemēram, maisa filtram/ciklonam). 

 Nodrošiniet gaisa nosūkšanu, kas izspiests beztaras produktu 
iekraušanas laikā, lai tas neizplūst no tvertnes. 

 Ja iespējams, nodrošiniet slēgtas un dehermetizētas 
transportēšanas iekārtas ar atbilstošu atputekļošanas aprīkojumu. 

 Kur tas iespējams, izveidojiet tādu atputekļošanas cauruļvadu 
slīpumu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās. Nodrošiniet cauruļvadu 
minimālu iekšējo nodilumu, izvēloties dilumizturīgus materiālus, 
izmantojot piemērotu izmēru caurules un izvairoties no asiem 
līkumiem. 

 Konstruējiet cauruļvadus ar atbilstošu iekšējo diametru 
(tas palielinās tuvāk atputekļošanas sistēmai), lai saglabātu 
atbilstošu putekļu transportēšanas ātrumu un nepieļautu putekļu 
nosēšanos. 

 Pēc iespējas centieties izvairīties no noplūdēm. 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu, 
vai arī tās var aprīkot ar gaisa piespiedu filtrēšanas sistēmu. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem darba paņēmieniem putekļu 
ierobežošanai, veicot beztaras 
iekraušanas operācijas auto cisternās. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo 
pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, 
tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai pareizi 
darbojas iekraušanas 
mehānismi. Raugieties, 
lai putekļu nosūkšanas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Izmantojiet pieejamos 
apstrādāšanas 
palīglīdzekļus. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Vadības kabīnes tīrīšanai 
lietojiet nosūkšanas vai 
slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 

 

    
2006.g. marts – 2.2.3a – 2. lpp. no 2    

 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

2.2.3b  Beztaras iekraušana 
 
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu, īpaši 
to, kas satur sausus materiālus, beztaras iekraušanas operācijām auto 
transportā (izņemot auto cisternas), dzelzceļa un ūdens transportā. 
 
Pamācībā 2.2.2a ir sniegti ieteikumi auto cisternu piekraušanai. 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai iekraušanas iekārta ir piemērota paredzētajam 
pielietojumam un tiek uzturēta darba kārtībā. 

 Atbilstoši tehniskie paņēmieni ir konveijeru, gliemeža padevēju, 
greiferu, kausu elevatoru, piltuvju, slīpņu un uzpildes cauruļu 
izmantošana. 

 Pēc iespējas centieties noslēgt konveijerus, slīpnes utt. 

 Samaziniet materiāla krišanas ātrumu: 

 Samaziniet krišanas attālumu – veidojiet slīpnes u.c. iekārtas 
tā, lai materiāla pārvietošanās uz leju būtu pakāpeniska. 
T.i. veidojiet vairākus zemus kritumus, nevis vienu augstu 

 Garu uzpildes cauruļu iekšienē uzstādiet deflektorus 

 Samaziniet slīpņu, uzpildes cauruļu utt. leņķi 

 Nekraujiet putekļveida produktus zem klajas debess; izmantojiet 
slēgtas sistēmas. 

 Iekraušanas iekārtām jāatrodas zem nojumes, lai vējš nevarētu 
sacelt putekļus un lai vienlaikus tiktu nodrošināta pareiza tiešā 
ventilācija. 

 Vadības kabīnēm jābūt labi izolētām un aprīkotām ar autonomu 
sistēmu apgādei ar tīru gaisu. Nepieciešamības gadījumā tās 
jāapgādā ar piespiedu gaisa filtrēšanu, un tajās jānodrošina 
paaugstināts spiediens. 

 Var izmantot video novērošanas sistēmas, lai operatoriem 
nevajadzētu bieži apmeklēt putekļainās zonas. 

 Skat. pamācību 2.2.3a “Auto cisternas piekraušana”, kurā sniegti 
ieteikumi par auto cisternu piekraušanu. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem darba paņēmieniem putekļu 
ierobežošanai, veicot beztaras 
iekraušanas operācijas auto 
transportā (izņemot auto cisternas), 
dzelzceļa un ūdens transportā. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi 
visus drošības pasākumus, kas 
norādīti šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu 
saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek apkopts, 

uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo pārbaudi 

veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad 
pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda 
pirms katras lietošanas reizes. 

 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 
paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai to salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 
 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības 

līdzekļi. 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Ar atbilstošām piktogrammām norādiet nepieciešamību lietot individuālos 
aizsardzības līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; 

lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt 
pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību 
un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to skat. pamācībā 
2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

 Izsniedziet transporta operatoriem piekraušanas procedūru aprakstu 
kopijas un pēc vajadzības veiciet operatoru apmācību. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 

pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai pareizi 
darbojas iekraušanas 
mehānismi. 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Vietās, kur tas 
nepieciešams, lietojiet 
individuālos aizsardzības 
līdzekļus, piemēram, 
putekļu masku. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.4a  Auto cisternas 
izkraušana (aizpūšana)
 
Šī darbība attiecas uz kvarca smilšu un kvarca miltu produktu, it īpaši 
sauso materiālu, izkraušanu no auto cisternas uzglabāšanas bunkurā. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par to, 
kā samazināt putekļu izplatīšanos 
gaisā, kad tiek veikta kvarca smilšu un 
kvarca miltu aizpūšana no auto 
cisternas. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus.  
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

Auto cisterna 
 

 Izkraušanas ātrumam jāatbilst uzņemošā bunkura un putekļu 
nosūkšanas iekārtas jaudai. Izkraušanas spiediens jāsaskaņo ar 
bunkura operatoru. 

 Cisternas izkraušanas caurulēm, savienojumiem un blīvēm jābūt 
konstruētām tā, lai tās izturētu augstu gaisa spiedienu un berzi, 
kas raksturīga pneimatiskajām operācijām. 

 Atcerieties, ka brīdī, kad atlikušās smiltis/milti tiek iepūsti bunkurā, 
strauji paaugstinās gaisa spiediens. Tāpēc izkraušanas operācijas 
pastāvīgi jāuzrauga. 

 

Klienta bunkurs 
 

 Uzglabāšanas bunkuri jāiegādājas tikai no piegādātājiem ar labu 
reputāciju. 

 Pienācīgai konstrukcijas stiprības nodrošināšanai jāpielieto 
atbilstoši tehniskie risinājumi. 

 Lai nepārsniegtu pieļaujamo spiedienu bunkurā tā piepildīšanas 
laikā, jāpielieto tehniskas kontroles sistēmas. Raugieties, lai bunkuri 
būtu aprīkoti ar spiediena pazemināšanas ierīcēm un ar augsta 
līmeņa trauksmes sistēmu. Tiem ir jābūt aprīkotiem ar putekļu 
nosūkšanas sistēmām izspiestā gaisa izvadīšanai un attīrīšanai.  

 Bunkuru putekļu nosūkšanas blokiem jābūt ar filtriem, ka atbilst 
uzglabātā produkta daļiņu izmēram. 

 Izkraušanas spiediens jāsaskaņo ar cisternas operatoru. 

 Ņemiet vērā to, ka putekļveida produktu tilpuma blīvums nav 
vienmērīgs. Ieviesiet procedūras, kuru mērķis ir nepieļaut bunkuru 
pārpildīšanu. 

 Bunkuriem jābūt aprīkotiem ar putekļu nosūkšanas sistēmu, lai 
nepieļautu putekļu izplūdi no bunkura auto cisternas izkraušanas 
laikā. 

 Cauruļvadu sistēmām jābūt konstruētām tā, lai samazinātu 
trieciena zudumus (ko rada līkumi, sašaurinājumi utt.); lai 
samazinātu “aklo punktu” skaitu, kur materiāls var uzkrāties, un lai 
atvieglotu aizsprostojumu iztīrīšanu. 

 Bunkura pieslēguma atverei jāatrodas pēc iespējas tuvāk 
piegādes cisternu stāvvietai. Tādējādi nebūs vajadzības izmantot 
garu elastīgo šļūteni. 

 Jānodrošina droši piekļūšanas līdzekļi tām bunkura daļām, kuras 
nepieciešams pārbaudīt un kur jāveic apkope. 
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Apkope 
 Uzturiet caurules/šļūtenes, savienotājus un blīves labā stāvoklī, lai 

samazinātu putekļu izkļūšanas iespēju pūšanas operāciju laikā. 
 Bunkuru putekļu nosūkšanas sistēmas jāapkopj atbilstoši ražotāja 

instrukcijām. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Kompetentai personai vismaz vienu reizi gadā jāpārbauda putekļu 

nosūkšanas sistēmu darbība. 
 Cisternu šoferiem katru dienu jāpārbauda cauruļu/šļūteņu un blīvju 

stāvoklis un nepieciešamības gadījumā bojātās daļas jānomaina ar 
jaunām. 

 Nekavējoties jāpaziņo par visiem cauruļu/šļūteņu/savienotāju un 
bunkuru putekļu nosūkšanas sistēmu bojājumiem, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu veikt remontdarbus. 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Cisternas izkraušanas zonā jāuztur tīrība un kārtība. 
 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 
 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Risku novērtēšana jāveic, lai pārbaudītu ierobežošanas pasākumu 

efektivitāti.  
 Atvienojot izkraušanas cauruli cisternas aizmugurē, novēršot putekļu 

noplūdi vai tad, ja putekļu ierobežošanas pasākumi ir neefektīvi, 
nepieciešams lietot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus 
(ar atbilstošu aizsardzības līmeni). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. Šī aprīkojuma līdzekļu nomaiņa jāveic 
piegādātāju ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Nodrošiniet procedūras, kuru mērķis ir nepieļaut bunkuru 

pārpildīšanu. 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Cisternu šoferu pienākums 
ir uzraudzīt savu cisternu 
izkraušanas operācijas. 

 Par izkraušanas spiedienu 
vienojieties ar klientu. 

 Katru dienu pārbaudiet 
cauruļu, šļūteņu un 
savienojumu stāvokli. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nekavējoties satīriet 
smilšu vai kvarca miltu 
noplūdes, izmantojot 
slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. 

 Ja putekļu noplūdes 
novēršanai nepieciešams 
ieiet putekļainajās zonās, 
lietojiet putekļu masku. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālos aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.4b  Beztaras izkraušana 
 
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu, it 
īpaši tādu, kas satur sausus materiālus, beztaras izkraušanas 
operācijām no auto transporta (izņemot auto cisternas), dzelzceļa un 
ūdens transporta līdzekļiem. Pamācībā 2.2.4a sniegti ieteikumi par auto 
cisternu izkraušanu. 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai izkraušanas iekārtas ir piemērotas paredzētajam 
pielietojumam un tiek uzturētas darba kārtībā. 

 Izkraujot sausus produktus, uzstādiet putekļu nosūkšanas sistēmu 
zonās, no kurām putekļi varētu iekļūt darbavietas gaisā.  

 Apsveriet iespēju izolēt izkraušanas zonu un uzturēt tajā 
zemspiedienu. Vadības telpām jābūt izolētām, un tajās jāuztur 
pozitīvs spiediens. 

 Konstruējot veidojiet tādus iekraušanas piltuvju izmērus un formu, 
lai tā būtu piemērota materiālu padošanai no auto transporta, 
dzelzceļa vagoniem, greiferiem utt.  

 Veiciet izkraušanas operāciju sagatavošanu. Piltuves un 
izkraušanas zonas jāapgādā ar skaidri saredzamiem uzrakstiem.  

 Neveiciet putekļveida produktu izkraušanu zem klajas debess; 
izmantojiet slēgtas sistēmas. 

 Rekomendācijas par sauso produktu aizpūšanu no autocisternām 
skat. pamācībā 2.2.4a “Auto cisternas izkraušana”. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot beztaras 
izkraušanas operācijas. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides 
riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo 

pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, 
tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.  

 Putekļu nosūkšanas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par 
šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai 
salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet likumā noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Ar atbilstošām piktogrammām norādiet nepieciešamību lietot 
individuālos aizsardzības līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

 Apgādājiet piegādes auto transporta vadītājus ar izkraušanas 
procedūru aprakstu kopijām un vajadzības gadījumā veiciet 
apmācību par šo tēmu. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai pareizi 
darbojas izkraušanas 
mehānismi. 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Vietās, kur tas 
nepieciešams, lietojiet 
individuālos aizsardzības 
līdzekļus, piemēram, 
putekļu masku. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.5  Serdeņu uzstādīšana 
un formēšana lietuvēs 
 
Šī darbība attiecas uz serdeņu darbnīcu un veidņu darbnīcu lietuvēs. 
 

 
Pieeja 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
serdeņu uzstādīšanu un veidņu 
izgatavošanu lietuvēs. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Konstrukcija un aprīkojums 

 Ierobežojiet smilšu noplūdi. Raugieties, lai formā tiek izmantots 
pietiekami daudz smilšu. 

 Gaisa ātrumam izolējošās konstrukcijas iekšienē parasti jābūt 
no 0,5 līdz 1,5 metriem sekundē. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Uzsākot darbu, vienmēr pārbaudiet, vai nosūkšana ir ieslēgta 
un darbojas. Pārbaudiet mērinstrumentu. 

 Attīrīto, nosūkto gaisu izvadiet ārpus ēkas drošā vietā, prom 
no durvīm, logiem, gaisa iesūkšanas vietām. 

 Nodrošiniet tīrā gaisa padevi telpā nosūktā gaisa vietā. 
 Par jaunu vadības sistēmu konstrukciju konsultējieties 

ar kvalificētu ventilācijas inženieri. 

Apkope 
 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 
 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 
 Nosūkšanas sistēmu bojājumu gadījumā tās nekavējoties 

salabojiet. Kamēr tas nav izdarīts, lietojiet elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus (RPE). 

 Smiltis ir ļoti abrazīvs materiāls, tādēļ iekārtas ātri nolietojas. 
Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 
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Pārbaude un izmēģināšana 
 Katru dienu pārbaudiet, vai nav parādījušās cauruļvadu, ventilatora un 

gaisa filtra bojājumu pazīmes. Viena no darbības traucējumu pazīmēm 
var būt neparasts ventilatora troksnis vai vibrācija. Bojājumu 
nekavējoties likvidējiet. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un pareizi 
kalibrējiet tās darbību. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums jāzina 
sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu 
inženieri, lai viņš veic minētos aprēķinus. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas ātrumam. 
 Šo informāciju glabājiet pārbaudes žurnālā. 
 Ventilācijas sistēmu inženierim uzdodiet veikt rūpīgu sistēmas un tās 

darbības pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos un nodrošināt sistēmas 
atbilstību valsts standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

 Laiku pa laikam pārlūkojiet šos pierakstus, lai konstatētu, vai traucējumi 
regulāri neatkārtojas; tāda rīcība atvieglo apkopes darbu plānošanu. 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 
 Lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā un mazinātu ar paslīdēšanu 

saistītu traumu briesmas, reizi nedēļā veiciet visu darba telpu tīrīšanu. 
 Putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram uzstādīts putekļu 

savākšanas filtrs. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Iztukšojiet konteinerus drošā vietā. 
 Kad netiek veikta konteineru piepildīšana vai iztukšošana, tiem jābūt 

noslēgtiem ar vāku. 
 Utilizējiet tukšos konteinerus atbilstoši drošības noteikumiem. 
 Ievērojiet drošības noteikumus, kad veicat atkritumu utilizēšanu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības līdzekļi. 
 Jautājumu par pareizo individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) piegādi 

risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 
 Ja nosūkšanas ventilācija ir pareizi ierīkota un labi darbojas, tad 

nevajadzētu būt nepieciešams lietot elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļus (RPE). 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE) jālieto, veicot apkopes un 
tīrīšanas darbus, kā arī likvidējot noplūdes sekas. 

 Lietojiet RPE P3 (noteiktais aizsardzības koeficients 20) vai līdzvērtīgu 
standartu. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar piegādātāju. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu RPE filtru nomaiņu veiciet 
saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. Vienreiz lietojamās maskas pēc 
lietošanas izmetiet. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti. 

 Nodrošiniet redzes aizsardzību. 
 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 

saspiesta gaisa palīdzību. 
 Nav pieļaujams, ka strādnieki savu darba apģērbu mazgā mājās. 

Izmantojiet veļas mazgātavas pakalpojumus, ar kuru noslēgts līgums. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; 

lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt 
pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību 
un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to skat. pamācībā 
2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 

pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas 
vai nodilušas, vai to 
darbībā nav traucējumu; ja 
atklājat kādas problēmas, 
tad par tām ziņojiet darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties 
ventilācijas sistēmām, tās 
ir paredzētas darba vides 
aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.6  Minerālu drupināšana 
 
Veicot kristālisko silīcija dioksīdu saturošu minerālu drupināšanas 
darbus, gaisā var izplatīties liels putekļu daudzums. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. Tas palīdzēs aizsargāt cilvēkus no 
putekļu izplatīšanās briesmām gaisā un no citām briesmām, kas 
saistītas ar drupināšanu, piemēram, no trokšņa un šķembām. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
drupinātāja izmantošanu, lai sadalītu 
iegūtā materiāla bluķus sīkākos 
gabalos. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 

 

 

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Praktiski nav iespējams novērst putekļu izplatīšanos gaisā 
drupināšanas laikā, tāpēc risku var ierobežot, tikai izolējot iekārtu 
operatorus no radītajiem putekļiem. 

 Iekārtu vadībai jāatrodas samērā tālu no putekļu izplatīšanās 
vietas. 

 Ja ir nepieciešams, lai kāds pastāvīgi uzraudzītu drupinātāja 
darbu, tad šai personai jānodrošina izolēta, noslēgta kabīne. 

 Var izmantot video novērošanas sistēmas, lai operatori varētu 
uzraudzīt drupinātāja darbu, nepakļaujot sevi putekļu iedarbībai. 

 Operatoru kabīnēm (vadības telpām) būtu jābūt fiziski nodalītām 
no putekļainajām zonām un aprīkotām ar tīra svaigā gaisa apgādi 
zem palielināta spiediena. Vēl cita iespēja ir aprīkot kabīnes ar 
gaisa kondicionēšanas sistēmu, kura aprīkota ar gaisa filtru, kas 
paredzēts lielam ieelpojamo putekļu daļiņu noslogojumam. 

 Lai paaugstinātā spiediena gaisa piegādes vai gaisa 
kondicionēšanas sistēma nodrošinātu vislabāko aizsardzību pret 
putekļu iedarbību, drupinātāja darbības laikā kabīnes durvīm un 
logiem jābūt noslēgtiem. 

 Varat samazināt putekļu izplatīšanos gaisā, ieplānojot 
drupināšanas operācijas gada mitrākajā gadalaikā. Varat apsvērt 
arī ūdens smidzinātāju izmantošanu putekļu apkarošanai. 

 Ja drupinātājs atradīsies zem klajas debess, putekļi ātrāk izklīdīs 
un jūs samazināsiet putekļu koncentrāciju gaisā. 

 Ja drupinātājs atrodas ēkā, būs jānodrošina pareizi tiešās 
ventilācijas standarti putekļu izplatīšanās ierobežošanai. 
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Apkope 
 Uzturiet kabīnes gaisa kondicionēšanas sistēmu labā darba kārtībā, 

rīkojoties saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem. 
 Gaisa kondicionēšanas ierīces filtru nomaiņa jāveic ražotāja 

noteiktajos intervālos (iekārtu darba stundu izteiksmē). 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Drupinātāja operatoriem jāpārbauda gaisa kondicionēšanas filtra 

stāvoklis saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. 
 Par visiem gaisa kondicionēšanas/filtrēšanas sistēmas darbības 

traucējumiem nekavējoties jāziņo, lai šie traucējumi tiek novērsti. 
 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 

(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Smalku putekļu uzkrāšanās uz virsmām operatora kabīnes iekšienē 

var liecināt par gaisa kondicionēšanas sistēmas problēmām. 
 Priekšroka jādod nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmieniem. 

Virsmu tīrīšanai operatora kabīnes iekšienē nelietojiet sausu birsti. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Risku novērtēšana jāveic, lai pārbaudītu ierobežošanas pasākumu 

efektivitāti. 
 Ja nepieciešams saskaldīt lielus bluķus ar rokām, veikt kārtējās 

plānveida pārbaudes vai apkopi, vai gadījumā, kad citi 
ierobežošanas pasākumi nedarbojas, tad jālieto elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības līmeni). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
nomaiņa jāveic piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai kabīnes vai 
vadības telpas durvis un 
logi ir aizvērti, kad strādā 
drupinātājs. 

 Pārbaudiet gaisa 
kondicionētāja filtra 
stāvokli vienu reizi nedēļā. 

 Drošības pārbaudes 
rezultātus ik dienas 
ierakstiet pārbaudes 
žurnālā. 

 Pārbaudiet, vai nenotiek 
putekļu uzkrāšanās uz 
kabīnes virsmām. Ja tā 
notiek, tad tas var liecināt 
par traucējumiem gaisa 
filtra darbībā. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nodrošiniet tīrību kabīnes 
iekšienē. 

 Ja lielu bluķu 
saskaldīšanai ar rokām, 
kārtējo plānveida pārbaužu 
un apkopes veikšanai 
nepieciešams ieiet 
putekļainajās zonās, tad 
lietojiet putekļu masku. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.7  Ugunsdrošu materiālu un 
stikla griešana un pulēšana 
 
Šī darbība attiecas uz ugunsdrošu materiālu un stikla griešanu, kā 
rezultātā gaisā var izplatīties liels putekļu daudzums. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Putekļus iespējams ierobežot, izmantojot slapjās griešanas 
metodes, kā rezultātā smalkie putekļi neizplatās gaisā, jo ūdens 
tos sasaista. 

 Raugieties, lai ūdens padeve būtu pietiekama un pastāvīga. 
Aukstā laikā veiciet pasākumus, lai nepieļautu sasalšanu. 

 Veiciet pasākumus, lai nepieļautu legionellas un citu sīkbūtņu 
izplatīšanos. Ja slapjajai slīpēšanai izmantotais ūdens tiek 
recirkulēts, nodrošiniet regulāras ūdens PH rādītāju un 
mikroorganismu klātbūtnes pārbaudes. 

 Ja lieto ūdens smidzinātājus un šļūtenes, tad jābūt ierīkotai 
atbilstīgai drenāžas sistēmai. 

 Raugieties, lai elektriskās u.c. sistēmas ir pienācīgi aizsargātas 
pret briesmās, kuras saistītas ar ūdens un silīcija dioksīda putekļu 
klātbūtni darba zonā. 

 Griešanai un pulēšanai izmantojiet darbarīkus, kuru sastāvā nav 
kristāliskā silīcija dioksīda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
ugunsdrošu materiālu un stikla 
griešanu un pulēšanu. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Iekārtas uzturiet labā darba kārtībā un pareizi labojiet, rīkojoties 
saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem. 

 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet ierīču tīrīšanu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Neļaujiet putekļu/gružu nogulsnēm pirms tīrīšanas izžūt. 
 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāju 
ieteiktajos termiņos. 

 Risku novērtēšanu var veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti pietiekami 
kontroles līdzekļi. 

 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 Obligāti ievērojiet darba 
drošības noteikumus, 
kurus izdevis darba devējs. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
pārbaudiet, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Pēc ierīču lietošanas tās 
notīriet. 

 Tīrīšanu veiciet ar 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.8  Minerālu žāvēšana 
 
Šī pamācība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu 
žāvēšanas un dzesēšanas operācijām. 
 

 
Pieeja 

 
 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai visas žāvēšanas/dzesēšanas ierīces ir piemērotas 
paredzētajam pielietojumam un tiek uzturētas darba kārtībā. 

 Iekārtām pēc iespējas jābūt izolētām. Šķidrā slāņa žāvētāji parasti ir 
vairāk izolēti, nekā rotējošie žāvētāji. 

 Minerālvielu žāvētāju un dzesētāju uzstādīšana ārpus telpām palīdz 
samazināt kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību uz 
strādniekiem, jo tiek izmantota dabiskā ventilācija. Tomēr ārpus 
telpām uzstādīto žāvētāju un dzesētāju konstrukcijai būtu jābūt tādai, 
lai nodrošinātu to noturīgumu pret laika apstākļiem. 

 Gadījumos, kad žāvētāji un dzesētāji tiek uzstādīti telpās, ēkā 
nepieciešama piespiedu ventilācija, lai nodrošinātu putekļainā gaisa 
atbilstošu atšķaidīšanu un aizvadīšanu. 

 Uzstādiet putekļu nosūkšanas sistēmu, kura apkalpo visas atveres, pa 
kurām putekļi var izkļūt no žāvēšanas/dzesēšanas iekārtām, un uztur 
pazeminātu spiedienu sistēmā. Tai būtu jābūt pieslēgtai atbilstošai 
putekļu nosūkšanas ierīcei (piemēram, maisa filtram, ciklonam vai 
slapjajam skrāpim). 

 Putekļu nosūkšanas ierīces savāktos smalkos putekļus var pievienot 
izžuvušajam produktam, ja tiek veikti papildu aizsardzības pasākumi 
(piemēram, nodrošināta slēgta ķēde), lai aizsargātu personas, kuras 
var tikt pakļautas šai putekļu plūsmai, piemēram, beztaras 
iekraušanas operāciju laikā. 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu. 
Nepieciešamības gadījumā tās jāapgādā ar piespiedu gaisa filtrēšanu 
un tajās jānodrošina paaugstināts spiediens. Žāvētāju/dzesētāju vadībai 
jānotiek, izmantojot telemetriju, lai samazinātu nepieciešamību 
operatoriem uzturēties putekļainās/trokšņainās zonās. 

 Minerālu žāvētājiem un dzesētājiem jāatbilst noteiktiem izplūdes 
ierobežojumiem un to konstrukcijai jāatbilst vietējiem noteikumiem. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu 
izpildīt darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot žāvēšanas 
operācijas. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, 
nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai, lai minētās personas 
pēc iespējas labāk varētu veikt 
ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo 
darba paņēmienu Rokasgrāmatas, 
kurā aprakstīti silīcija dioksīda 
putekļu kaitīgās iedarbības 
novēršanas paņēmieni, kas īpaši 
paredzēti darba vides risku 
kontrolēšanai darbavietās, kurās 
personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 

vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ierīču darbības pārbaude, un tās rezultāti 
jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Vadības telpu tīrīšanu 
veiciet ar nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem. 

 Pārbaudiet, vai vadības 
telpās ir spiediens, turiet 
durvis un logus aizvērtus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālos aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.9  Sausā presēšana – 
keramikas izstrādājumi

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu materiālu 
(pulvera vai granulu) presēšanu plastiskās apstrādes procesā. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu materiālu presēšanu 
plastiskās apstrādes procesā. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Pēc iespējas izolējiet materiālu transporta sistēmu un presēšanas 

sistēmu. 

 Vietās, kur tiek radīti putekļi, nodrošiniet vietējos nosūkšanas 
ventilāciju ap presēšanas sistēmu ar ieejošās gaisa plūsmas 
ātrumu vismaz 1 m/s. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Apsveriet iespēju nodrošināt papildu ventilāciju presēto detaļu 
izkraušanas un pārvietošanas punktos. Raugieties, lai gaisa 
izplūde no pneimatiskajām sistēmām netraucē putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas pasākumus. 

 Izolējošās konstrukcijas veidojiet no atsevišķām sekcijām, lai 
tādējādi atvieglotu piekļuvi tīrīšanas un apkopes nolūkos. 

 Izmantojot atbilstošu ierīci, nepieļaujiet materiālu nokrišanu uz grīdas. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 Cauruļvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem un vienkāršākiem. 

 Neierīkojiet garus lokanu cauruļvadu posmus. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību – 
uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Attīrīta un filtrēta gaisa atkārtota ievadīšana darba telpā 
ir pieļaujama daudzumos, kādus nosaka spēkā esošie standarti. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, un 
tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 
 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 
 Konteinerus glabājiet drošā vietā; tukšos konteinerus utilizējiet 

atbilstoši drošības noteikumiem. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina 
un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 
 
 

 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieļaujiet papīra maisu 
un citu atkritumu 
iesūkšanu ventilācijas 
cauruļvados. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Pēc konteineru lietošanas 
tiem nekavējoties uzlieciet 
vāku. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.10  Lielāku lējumu 
nogludināšana lietuvēs

   
Šī darbība attiecas uz nogludināšanas cehu, kur tiek veikta lielāku 
lējumu nogludināšana. 
 

 
 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
lielāku lējumu nogludināšanu uz 
nogludināšanas galda. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus.  
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus.   
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pieeja 
 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Nepieciešami elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE). 

 Nodrošiniet kameru ar ventilāciju lielāku lējumu nogludināšanai. 

 Strādājot ar lielākiem lējumiem, jālieto RPE. 

 Parasti ieplūšanas punktā kamerā jums būs nepieciešams gaisa 
ātrums no 1 līdz 1,5 metriem sekundē, un no 2,5 līdz 10 metriem 
sekundē nosūkšanas punktā. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Uzsākot darbu, vienmēr pārbaudiet, vai nosūkšana ir ieslēgta un 
darbojas. Pārbaudiet mērinstrumentu. 

 Attīrīto, nosūkto gaisu izvadiet ārpus ēkas drošā vietā, prom no 
durvīm, logiem, gaisa iesūkšanas vietām. 

 Nodrošiniet pietiekamu svaiga gaisa (20%) piegādi vietai, kur 
strādā darbinieki, lai atšķaidītu un aizvadītu prom gaisā pacēlušos 
putekļus. 

 Izvietojiet darbavietu tā, lai tā atrastos pēc iespējas tuvāk 
nosūkšanas atverei. 

 Nodrošiniet nogludināšanas putekļu ievadīšanu kamerā. 

 Lējuma pārvietošanai nodrošiniet pagriežamu galdu. 

 Strādnieki nedrīkst uzturēties starp lējumu un nosūkšanas 
atveri. 

 Par jaunu kontroles sistēmu konstrukciju konsultējieties ar 
kvalificētu ventilācijas inženieri. 
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Apkope 
 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 
 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 
 Nosūkšanas sistēmu bojājumu gadījumā tās nekavējoties salabojiet. 

Kamēr tas nav izdarīts, lietojiet elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļus (RPE). 

 Nogludināšanas līdzekļi ir ļoti abrazīvs materiāls, tādēļ iekārtas ātri 
nolietojas. Nogludināšanas līdzekļi var bloķēt nosūkšanas atveres. 
Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Katru dienu pārbaudiet, vai nav parādījušās cauruļvadu, ventilatora 

un gaisa filtra bojājumu pazīmes. Viena no darbības traucējumu 
pazīmēm var būt neparasts ventilatora troksnis vai vibrācija. 
Bojājumu nekavējoties likvidējiet. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un pareizi 
kalibrējiet tās darbību. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums jāzina 
sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu 
inženieri, lai viņš veic minētos aprēķinus sistēmas ražīguma 
noteikšanai. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas 
ātrumam. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 
 Lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā un mazinātu ar paslīdēšanu 

saistītu traumu briesmas, reizi nedēļā veiciet visu darba telpu 
tīrīšanu. 

 Smalku putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram uzstādīts 
filtrs. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Likvidējot lielas noplūdes sekas, uzmanīgi rīkojieties ar liekšķeri, lai 

nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Jautājumu par pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) 

piegādi risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 
 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE) ir nepieciešami darbam 

kameras iekšienē, veicot apkopi un tīrīšanu, un ķīmisku noplūžu 
likvidēšanai. 

 Izmantojiet RPE ar gaisa padevi vai autonomos RPE, kam noteiktais 
aizsardzības koeficients ir vismaz 40. 

 Vajadzības gadījumā konsultējieties ar piegādātāju. 
 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 

tīrus, kad tie netiek lietoti.  
 Nodrošiniet redzes aizsardzību. 
 Lai izvairītos no traumām, nepieciešams lietot aizsargcimdus. 
 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 

saspiesta gaisa palīdzību. 
 Nav pieļaujams, ka strādnieki savu darba apģērbu mazgā 

mājās. Noslēdziet līgumu ar veļas mazgātavu un izmantojiet tās 
pakalpojumus. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

  
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas 
vai nodilušas, vai to 
darbībā nav traucējumu; ja 
atklājat kādas problēmas, 
tad par tām ziņojiet darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties 
ventilācijas sistēmām - tās 
ir paredzētas darba vides 
aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.11  Mazāku lējumu 
nogludināšana lietuvēs
 

  Šī darbība attiecas uz mazāku lējumu nogludināšanu. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
mazāku lējumu nogludināšanu 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus.  
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Kontrolējiet nogludināšanas līdzekļus un putekļus. Veiciet mazāku 
lējumu nogludināšanu ar ventilāciju aprīkotā kamerā. 

 Ļoti mazu lējumu nogludināšanu veiciet ar abrazīviem līdzekļiem 
vai abrazīvu disku, kas aprīkots ar vietējo nosūkšanas ventilāciju 
(LEV). 

 Parasti ieplūšanas punktā kamerā jums būs nepieciešams gaisa 
ātrums no 1 līdz 1,5 metriem sekundē, vai no 2,5 līdz 10 metriem 
sekundē abrazīvā riteņa pieejas atverēs. Par to skat. pamācībā 
2.1.17. 

 Uzsākot darbu, vienmēr pārbaudiet, vai nosūkšana ir ieslēgta un 
darbojas. Pārbaudiet mērinstrumentu. 

 Attīrīto un nosūkto gaisu izvadiet ārpus ēkas drošā vietā, prom no 
durvīm, logiem, gaisa iesūkšanas vietām. 

 Nodrošiniet tīra gaisa padevi telpā nosūktā gaisa vietā. 
 Izvietojiet darbavietu tā, lai tā atrastos pēc iespējas tuvāk 

nosūkšanas atverei. 
 Nodrošiniet nogludināšanas putekļu ievadīšanu kamerā un 

neļaujiet pneimatiskajām ierīcēm izpūst putekļus no kameras. 
 Lējuma pārvietošanai nodrošiniet pagriežamu galdu. 
 Par jaunu vadības sistēmu konstrukciju konsultējieties ar 

kvalificētu ventilācijas inženieri. 
 

Apkope 
 

 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 
 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 
 Nosūkšanas sistēmu bojājumu gadījumā tās nekavējoties 

salabojiet. Kamēr tas nav izdarīts, lietojiet elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus (RPE). 

 Nogludināšanas līdzekļi ir ļoti abrazīvs materiāls, tādēļ iekārtas 
ātri nolietojas. Nogludināšanas līdzekļi var bloķēt nosūkšanas 
atveres. Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 
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Pārbaude un izmēģināšana 
 Katru dienu pārbaudiet, vai nav parādījušās cauruļvadu, ventilatora 

un gaisa filtra bojājumu pazīmes. Viena no darbības traucējumu 
pazīmēm var būt neparasts ventilatora troksnis vai vibrācija. 
Bojājumu nekavējoties likvidējiet. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un pareizi 
kalibrējiet tās darbību. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums jāzina 
sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu 
inženieri, lai viņš veic minētos aprēķinus sistēmas ražīguma 
noteikšanai. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas 
ātrumam. 

 Šo informāciju glabājiet pārbaudes žurnālā. 
 Uzdodiet ventilācijas sistēmu inženierim veikt rūpīgu sistēmas un tās 

darbības pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos, lai nodrošinātu 
sistēmas atbilstību valsts standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 Laiku pa laikam pārlūkojiet šos pierakstus, lai konstatētu, vai 
traucējumi regulāri neatkārtojas; tāda rīcība atvieglo apkopes darbu 
plānošanu. 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 
 Lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā un mazinātu ar paslīdēšanu 

saistītu traumu briesmas, reizi nedēļā veiciet visu darba telpu 
tīrīšanu. 

 Smalku putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram uzstādīts 
filtrs. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi (PPE) 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Jautājumu par pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) 

piegādi risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 
 Parasti elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE) nav 

nepieciešami, ja strādājat pie ventilēta darbgalda. ü Elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļi (RPE) jālieto, veicot apkopes un tīrīšanas 
darbus, kā arī likvidējot noplūdes sekas. 

 Lietojiet RPE P3 (noteiktais aizsardzības koeficients 20) vai 
līdzvērtīgu standartu. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar 
piegādātāju. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu RPE filtru nomaiņu veiciet 
saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. Vienreiz lietojamās maskas 
pēc lietošanas izmetiet. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Nodrošiniet redzes aizsardzību. 
 Lai izvairītos no traumām, nepieciešams lietot aizsargcimdus. 
 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 

saspiesta gaisa palīdzību. 
 Nav pieļaujams, ka strādnieki savu darba apģērbu mazgā 

mājās. Noslēdziet līgumu ar veļas mazgātavu un izmantojiet tās 
pakalpojumus. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 

kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

  
Darbinieku 
kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas 
vai nodilušas, vai to 
darbībā nav traucējumu; ja 
atklājat kādas problēmas, 
tad par tām ziņojiet darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties 
ventilācijas sistēmām - tās 
ir paredzētas darba vides 
aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.12  Galīgā apstrāde (sausā) – 
keramikas izstrādājumi 

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu keramikas 
izstrādājumu sausās apstrādes operācijām (piemēram, 
sasmalcināšanu, zāģēšanu, urbšanu). 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu keramikas 
izstrādājumu sausās apstrādes 
operācijas. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 
 Darba zona un iekārtas jāapgādā ar skaidri saredzamiem 

uzrakstiem. 
 Transporta un pārvietošanās ceļi attiecīgi jāapzīmē. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Pēc iespējas norobežojiet apstrādes darbgaldu. 

 Nodrošiniet vietējās nosūkšanas ventilāciju ap apstrādes 
darbgaldu ar ieplūstošās gaisa plūsmas ātrumu vismaz 1 m/s 
vietā, kur rodas putekļi. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Apsveriet iespēju nodrošināt papildu ventilāciju apstrādāto detaļu 
izkraušanas un pārvietošanas punktos. 

 Raugieties, lai gaisa izplūde no pneimatiskajām sistēmām 
netraucē putekļu izplatīšanās ierobežošanas pasākumus. 

 Izolējošās konstrukcijas veidojiet no atsevišķām sekcijām, lai 
tādējādi atvieglotu piekļuvi tīrīšanas un apkopes nolūkos. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 Cauruļvadiem jābūt pēc iespējas īsākiem un vienkāršākiem. 

 Neierīkojiet garus lokanu cauruļvadu posmus. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību -, 
piemēram, uzstādiet manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Attīrīto un filtrēto gaisu atkārtoti varat ievadīt darba telpā. 
Recirkulācijas gaisa apjomam jāatbilst spēkā esošajiem 
standartiem un noteikumiem. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude, kuras 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darbavietas un aprīkojuma tīrīšanu. 
 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 

  
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas vai 
slapjās tīrīšanas 
paņēmienus cietu vielu 
daļiņu tīrīšanai. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.13  Apdedzināšana 
(biskvīta, glazūras, 
galīgā, dekoratīvā) – 
Keramikas izstrādājumi

   
Šī darbība attiecas uz keramikas izstrādājumu apdedzināšanu 
periodiskas vai nepārtrauktas darbības krāsnīs. Pasākumi, kas jāveic 
biskvīta apdedzināšanai, glazūras apdedzināšanai, galīgajai 
apdedzināšanai vai dekoratīvajai apdedzināšanai, ir līdzīgi. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu keramikas 
izstrādājumu apdedzināšanu. 
Apdedzināšanas process var būt 
periodisks vai nepārtraukts. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pieeja 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Nepieciešams ierīkot labu termoizolāciju. 

 Nepārtrauktas darbības krāsns ieejas un izejas atveres un 
periodiskas darbības krāsns durvis jāaprīko ar vietējo nosūkšanas 
ventilāciju (lai novērstu tvaika zudumus, sārņu un putekļu 
izplatīšanos). 

 Vietējās nosūkšanas sistēmai jābūt viegli vadāmai, saistītai ar 
krāsns sildīšanas kontrolierīcēm un aprīkotai ar brīdinājuma 
signāllampām/trauksmes sistēmu. 

 Ievadot produktus krāsnī, izvairieties no apdedzināmo 
produktu savstarpējas berzes (transportēšanas ierīču 
konstrukcija). 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību - 
uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Nav ieteicams pielietot gaisa recirkulāciju. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, kuras 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic 
ražotāja/piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

  
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Bojātus izstrādājumus 
nekavējoties izņemiet 
no padeves iekārtām. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.14  Maisījuma iekraušana 
stikla kausēšanas 
krāsnī (stikla trauki) 
 
Šī darbība attiecas uz stikla izgatavošanai nepieciešamo, kristālisko 
silīcija dioksīdu saturošo izejvielu iekraušanu stikla kausēšanas krāsnī. 
Šī pamācība jālasa kopā ar pamācību “Tīrīšana” (2.1.1). 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Maisījuma iekraušanas aprīkojuma norobežošanas iespējas, lai 
izvairītos no putekļu izplatīšanās gaisā, ir saistītas ar aprīkojuma 
ekspluatācijas raksturlielumiem un ar nepieciešamību strādāt 
paaugstinātas temperatūras apstākļos. Arī citas konstrukcijas un 
ekspluatācijas īpatnības var samazināt putekļu izplatīšanos. 

 Materiālu kaskādes veida padeve no krāsns iekraušanas piltuves 
iekraušanas dozētājā maisījuma iekraušanai: 

a) novērš putekļu izpūšanu atmosfērā krāsns paaugstinātā 
spiediena dēļ, 

b) novērš putekļu rašanos, materiāliem krītot no liela augstuma 
iekrāvējā. 

 Ja plūsmas padeves vietā tiek izmantots padeves aprīkojums, kas 
krāsns iekraušanas piltuvi savieno ar iekraušanas dozētāju, tad 
iekraušanas bunkuram ar piltuvi jābūt aprīkotam ar līmeņa 
noteicēju/vadību, lai neļautu tam iztukšoties, kā rezultātā putekļi 
var tik izpūsti atmosfērā. 

 Ja plūsmas padeves vietā tiek izmantots padeves aprīkojums, kas 
krāsns iekraušanas piltuvi savieno ar iekraušanas dozētāju, tam 
pēc iespējas jābūt izolētam, lai nepieļautu putekļu noplūdi. 

 Stikla rūpniecībā pieņemts izmantot mitro maisījumu (parasti 1-3% 
mitruma satura), kas palīdz apkarot putekļus. 

 Ja tiek izmantots sausais maisījums, ieteicams ierīkot putekļu 
nosūkšanas vai likvidēšanas ierīces. 

 Krāsns iekraušanas piltuve jāaprīko ar līmeņa noteicēju, 
lai nepieļautu pārpildīšanu. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu 
stikla izgatavošanai nepieciešamo 
izejvielu iekraušanas laikā krāsnī. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Gādājiet, lai iekārtām putekļu blīves būtu uzstādītas un darba kārtībā. 

 Veiciet iekraušanas sistēmas apkopi, lai nepieļautu maisījuma noplūdi. 

 Veiciet līmeņa noteikšanas aprīkojuma apkopi. 

 Ja ir uzstādīta putekļu nosūkšanas sistēma, tās apkope jāveic 
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Kompetentai personai vismaz vienu reizi gadā jāpārbauda putekļu 
nosūkšanas sistēmu darbība. 

 Lai atklātu bojājumu vai nodiluma pazīmes, kuru dēļ var notikt 
maisījuma noplūdes, veiciet maisījuma iekraušanas sistēmas 
pārbaudi vienu reizi nedēļā, vai, ja tā tiek lietota pastāvīgi, tad biežāk. 
Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet iekraušanas dozētāja un tā tuvākās apkārtnes 
tīrīšanu. 

 Neveiciet tīrīšanu ar saspiestu gaisu. 

 Ja tas ir lietderīgi, izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas 
pasākumus. 

 Izstrādājiet rakstiskas darba drošības procedūras par to, kā rīkoties 
lielas putekļainu materiālu noplūdes gadījumā. 

 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Veicot tīrīšanu un – nepieciešamības gadījumā – apkopes procedūras, 
jānodrošina atbilstoši elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti, un jāveic to nomaiņa saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; 
noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas 
1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai pareizi 
darbojas iekraušanas 
mehānismi. 

 Pārbaudiet, vai nav 
nolietojuma pazīmju, kura 
rezultātā varētu notikt 
maisījuma noplūde. 

 Pārliecinieties, ka visas 
uzstādītās putekļu 
nosūkšanas sistēmas 
darbojas pareizi. 

 Putekļu mākoņa 
parādīšanās var liecināt 
par problēmu esamību. 
Nekavējoties noskaidrojiet 
cēloni. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.15  Stikla apstrāde ar 
smilšu strūklu 
 
Šī darbība attiecas uz stikla apstrādi ar smilšu strūklu. Putekļi, kas 
rodas darba gaitā, var saturēt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 
daļiņas no smiltīm. Šī pamācība ir paredzēta stikla apstrādes līnijai ar 
smilšu strūklu ar izolētu apstrādes aprīkojumu. Parasti šīs iekārtas ir 
pilnībā automātiskas (ražošanas procesā neviena darbība netiek veikta 
ar rokām). 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 

 
 

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai iekārtas ir piemērotas paredzētajam pielietojumam 
un tiek uzturētas darba kārtībā. 

 Izolējiet iekārtas, ciktāl tas tehniski iespējams. 

 Iekārtām jābūt pieslēgtām atbilstošai putekļu nosūkšanas 
sistēmai.  

 Raugieties, lai visas iekārtas būtu viegli pieejamas apkopes darbu 
veikšanas nolūkos. 

 Jānodrošina tāda visu iekārtu konstrukcija, lai personālam nebūtu 
saskares ar silīcija dioksīdu. 

 

 

 

 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
stikla apstrādi ar smilšu strūklu. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Iekārtas uzturiet labā darba kārtībā un pareizi labojiet, rīkojoties 
saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem. 

 Katru dienu pārbaudiet smilšu blīves un vajadzības gadījumā tās 
noregulējiet atbilstoši piegādātāja ieteikumiem. 

 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Pirms aprīkojuma lietošanas veiciet vizuālu aprīkojuma pārbaudi. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet ierīču tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Nekavējoties likvidējiet pārplūdes. Likvidējot apjomīgas smalku, 
sausu putekļu noplūdes, tīrīšanas darbus noteikti veiciet saskaņā ar 
rakstiskām droša darba procedūrām un šajā pamācībā iekļauto 
informāciju. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

 Risku novērtēšanu var veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti pietiekami 
kontroles līdzekļi.  

 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizu darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17.  

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbinieku kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Pārliecinieties, ka stikla 
apstrādes iekārtas ar 
smilšu strūklu darbojas 
pareizi. 

 Obligāti ievērojiet darba 
drošības noteikumus, 
kurus izdevis darba devējs. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
pārbaudiet, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Regulāri veiciet ierīču 
tīrīšanu. 

 Tīrīšanu veiciet ar 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Vajadzības gadījumā 
nomainiet darba apģērbu. 
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2.2.16  Minerālu sasmalcināšana
 
Šajā pamācībā sniegtas rekomendācijas par kristālisko silīcija dioksīdu 
saturošu produktu sausās sasmalcināšanas operācijām. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai sasmalcināšanas iekārtas ir piemērotas paredzētajam 
pielietojumam un tiek uzturētas darba kārtībā. 

 Ja iespējams, izmantojiet slapjās malšanas operācijas, nevis sausās 
sasmalcināšanas operācijas. Tādējādi var ievērojami samazināt putekļu 
izplatīšanos gaisā. 

 Pēc iespējams izolējiet sasmalcināšanas iekārtas un tās uzstādiet labi 
ventilētās ēkās. 

 Putekļu izplūdes nepieļaušanai sasmalcināšanas iekārtas jāpieslēdz 
atbilstošai putekļu nosūkšanas sistēmai, kura spēj nosūkt pietiekami 
daudz gaisa, lai uzturētu zemspiedienu attiecīgajās iekārtu daļās.  

 Nodrošiniet produkta pārvietošanu no sasmalcināšanas iekārtas citās 
apstrādes mašīnās bez putekļu izdalīšanās. Pārvietošanas punktiem un 
pēcapstrādes iekārtām arī jābūt pieslēgtām putekļu nosūkšanas sistēmai, 
ja tas nepieciešams putekļu noplūdes novēršanai. 

 Atcerieties, ka dažas sistēmas daļas darbojas ar spiedienu, kas 
pārsniedz atmosfēras spiedienu. Nodrošiniet labu blīvējumu starp 
dažādām iekārtas daļām.  

 Raugieties, lai visas iekārtas būtu viegli pieejamas apkopes darbu 
veikšanas nolūkos. 

 Nodrošiniet pietiekamu cauruļvadu slīpumu, lai izvairītos no produkta 
nosēšanās.  

 Lai nodrošinātu cauruļvadu minimālu iekšējo nolietojumu, izmantojiet 
cauruļvadus ar atbilstošu diametru, izvēlieties dilumizturīgus materiālus 
un konstrukcijā izvairieties no asiem līkumiem. Cauruļvadiem ar augstu 
nodiluma pakāpi oderējumam piemērots materiāls ir alumīnija oksīds. 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu, un 
šīm telpām jābūt noslēgtām un fiziski atdalītām no putekļainajām telpām. 
Nepieciešamības gadījumā tās jāapgādā ar piespiedu gaisa filtrēšanas 
sistēmu, un tajās jānodrošina paaugstināts spiediens, lai nepieļautu 
putekļu iekļūšanu. 

 Uzstādiet kontroles sistēmu, lai izvairītos no sasmalcināšanas iekārtu 
pārslogošanas. 

 Ja ir iespējams, tad nodrošiniet automātisku paraugu ņemšanu, daļiņu 
izmēru analīzi, telemetriju un video novērošanas sistēmas, lai 
samazinātu nepieciešamību operatoriem uzturēties 
putekļainajās/trokšņainajās zonās. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot 
sasmalcināšanas operācijas. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt 
darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai 
minētās personas pēc iespējas 
labāk varētu veikt ieviestos 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai 
darbavietās, kurās personāls ir 
pakļauts ieelpojamo kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek apkopts, 
uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras 
lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam pieprasiet 
informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, 
lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude, un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Izstrādājiet rakstiskas darba drošības procedūras, kā rīkoties putekļainu 
materiālu lielas noplūdes gadījumā. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības 
līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; 
lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt 
pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas 1. 
daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. 
pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai 
sasmalcināšanas 
iekārta pareizi darbojas. 

 Raugieties, lai pirms darba 
uzsākšanas tiek ieslēgta 
putekļu nosūkšanas 
sistēma un lai tā pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Putekļu mākoņa 
parādīšanās var liecināt 
par problēmu esamību. 
Nekavējoties noskaidrojiet 
cēloni. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Vadības telpu tīrīšanu 
veiciet ar nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem.  

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.17  Stikla slīpēšana 
 
Šī darbība attiecas uz stikla slīpēšanu ar smiltīm pirms pulēšanas. 
Putekļi, kas rodas darba gaitā, var saturēt ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda daļiņas no smiltīm. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Putekļu izplatību iespējams ierobežot, izmantojot slapjās 
slīpēšanas metodes, kuru pielietošanas rezultātā smalkie putekļi 
pēc saskares ar ūdeni zaudē iespēju pacelties gaisā. 

 Raugieties, lai ūdens padeve būtu pietiekama un pastāvīga. 
Aukstā laikā veiciet pasākumus, lai nepieļautu sasalšanu. 

 Veiciet pasākumus, lai nepieļautu legionellas un citu sīkbūtņu 
izplatīšanos. Ja slapjajai slīpēšanai izmantotais ūdens tiek 
recirkulēts, nodrošiniet regulāras ūdens PH rādītāju un 
mikroorganismu klātbūtnes pārbaudes. 

 Ja lieto ūdens smidzinātājus un šļūtenes, tad jābūt ierīkotai 
atbilstīgai drenāžas sistēmai. 

 Raugieties, lai elektriskās u.c. sistēmas būtu pienācīgi aizsargātas 
pret briesmās, kuras saistītas ar ūdens un silīcija dioksīda putekļu 
klātbūtni darba zonā. 

 Pēc iespējas izolējiet slīpēšanas iekārtas un tās uzstādiet labi 
ventilētās ēkās. 

 Raugieties, lai visas iekārtas būtu viegli pieejamas apkopes darbu 
veikšanas nolūkos. 

 Strādniekiem nodrošiniet pietiekamu daudzumu tīra darba 
apģērba, ieskaitot rezerves komplektus. Strādnieku darba 
apģērbam jābūt izgatavotam no smalki austa auduma, lai novērstu 
putekļu uzkrāšanos. Nav pieļaujams, ka strādnieki savu netīro 
darba apģērbu ņem līdzi uz mājām; darba apģērba tīrīšanu pēc 
vajadzības nodrošina darba devējs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
stikla slīpēšanu ar smiltīm pirms 
pulēšanas. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Iekārtas uzturiet labā darba kārtībā un pareizi labojiet, rīkojoties 
saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem. 

 Katru dienu pārbaudiet smilšu blīves un vajadzības gadījumā tās 
noregulējiet atbilstoši piegādātāja ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Pirms aprīkojuma lietošanas veiciet vizuālu aprīkojuma pārbaudi. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet ierīču tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. Likvidējot apjomīgas smalku, 
sausu putekļu noplūdes, tīrīšanas darbus noteikti veiciet saskaņā ar 
rakstiskām droša darba procedūrām un šajā pamācībā iekļauto 
informāciju. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Neļaujiet putekļu/gružu nogulsnēm izžūt pirms tīrīšanas. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

 Risku novērtēšanu var veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti pietiekami 
kontroles līdzekļi.  

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Obligāti ievērojiet darba 
drošības noteikumus, 
kurus izdevis darba devējs. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
pārbaudiet, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Pēc ierīču lietošanas tās 
notīriet. 

 Tīrīšanu veiciet ar 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Vajadzības gadījumā 
nomainiet darba apģērbu. 
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2.2.18  Izostatiskā presēšana 
(sausā) – Keramikas 
izstrādājumi 

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu keramikas 
izstrādājumu izostatisko presēšanu. Putekļi var rasties formu 
piepildīšanas gaitā un tās izņemot. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu keramikas 
izstrādājumu izostatisko presēšanu. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 
 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Ierobežojiet izejvielu noplūdi. Raugieties, lai formai tiek izmantots 

pareizs izejvielas daudzums, šim nolūkam, piemēram, uzstādot 
mērinstrumentu. 

 Pēc iespējas izolējiet formu piepildīšanas/gatavo produktu 
izņemšanas vietu. 

 Izolējošajai konstrukcijai jābūt pietiekami dziļai, lai tajā pietiktu 
vietas aprīkojumam un materiāliem. 

 Vaļējām zonām jābūt pēc iespējas mazākām, taču jānodrošina 
pietiekami daudz vietas darba veikšanai saskaņā ar drošības 
noteikumiem. Vaļējās zonas samazināšanai izmantojiet 
caurspīdīgus paneļus un plastmasas lentes. 

 Gaisa ieplūdei izolējošajā konstrukcijā parasti jābūt vismaz ar 
ātrumu 0,5 m/s. Gaisa plūsmas ātrumam piltuves spraugu virzienā 
jābūt vismaz 1 m/s. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Ventilējamajā zonā neglabājiet priekšmetus, jo tie kavē gaisa plūsmu. 
Pielūkojiet, lai lieli priekšmeti neaizsprosto darba atveri. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību – 
uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Attīrīta un filtrēta gaisa atkārtota ievadīšana darba telpā ir 
pieļaujama daudzumos, kādus nosaka spēkā esošie standarti. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude, un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 
 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 
 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 

pietiekami risku ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 

kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieļaujiet papīra maisu 
un citu atkritumu 
iesūkšanu ventilācijas 
cauruļvados. 

 Raugieties, lai lieli 
priekšmeti neaizsprosto 
darba atveri. 

 Bojātos izstrādājumus 
nekavējoties aizvāciet no 
darba zonas. 

 Pēc konteineru lietošanas 
tiem nekavējoties uzlieciet 
vāku. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. Cieto 
vielu daļiņu tīrīšanai 
izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. Šķidrumus 
aizturiet vai uzsūciniet, 
izmantojot granulas vai 
paklājus, vai aizskalojiet 
ar lielu ūdens daudzumu. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.19  Iepakošana milzu maisos 
 
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu, it īpaši 
sauso materiālu, iepakošanas operācijām lielos maisos (500 kg – 1500 kg). 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai maisi un to piepildīšanas ierīces ir piemērotas paredzētajam 
pielietojumam. Kad tiek iepakoti putekļveida produkti, maisu šuvju kvalitātei 
ir ļoti liela nozīme smalku putekļu izplatīšanās novēršanā caur maisu 
šuvēm. 

 Izmantojot maisus ar iekšējo plastmasas oderi, var samazināt putekļu 
izplatīšanos caur maisu vīlēm. 

 Izmantojiet maisu uzpildes galvu, caur kuru notiek centrēta maisu 
uzpildīšana un kas ir aprīkota ar gredzenveidīgu riņķi, kas tiek izmantots 
putekļu nosūkšanai un izspiestā gaisa aizvadīšanai.  

 Gredzenveidīgajam riņķim jābūt savienotam ar putekļu nosūkšanas ierīci 
(piemēram, ar maisa filtru). 

 Noblīvējiet maisa manžeti uz maisu uzpildes galvas, lai novērstu putekļu 
izplatīšanos maisu uzpildes laikā. Šim mērķim var izmantot lipekļa lenti 
(Velcro), skavu vai piepūšamu pūsli. 

 Lielu maisu uzpildīšanas aprīkojumu uzstādiet labi vēdināmā zonā. 
Uzstādot iekārtas ārpus telpām (no lietus aizsargātā zonā), samazināsies 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbība uz personālu, jo tiks izmantota 
dabiskā ventilācija. 

 Iepildot maisos putekļveida produktus, apsveriet iespēju maisu uzpildes 
galvai uzstādīt vibroierīci, lai nokratītu materiālu no maisu uzpildes galvas 
iekšienes pirms katra maisa noņemšanas. 

 Iepildot maisos putekļveida produktus, apsveriet iespēju uzstādīt 
vibrogaldu zem maisa, lai materiālu sablīvētu un uzlabotu tā stabilitāti 
sekojošās uzglabāšanas un transportēšanas laikā. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot iepakošanu 
milzu maisos. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, nepieciešams 
pielietot piemērotus aizsardzības 
līdzekļus un kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai 
minētās personas pēc iespējas 
labāk varētu veikt ieviestos 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai 
darbavietās, kurās personāls ir 
pakļauts ieelpojamo kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek apkopts, 
uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras 
lietošanas reizes. 

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Vismaz reizi gadā jāveic nosūkšanas ierīču darbības pārbaude, 
un tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Maisus glabājiet drošā vietā; tukšos maisus utilizējiet atbilstoši 
drošības noteikumiem. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; 
noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas 
1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai maisu 
uzpildes iekārta pareizi 
darbojas. 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Raugieties, lai maisi 
nebūtu bojāti, it īpaši 
skavas, maisu atveres 
un iekšējais oderējums, 
ja maisam tāds ir. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.20  Izsišanas un izkratīšanas 
operācijas lietuvēs 

   
Šī darbība attiecas uz izsišanas un izkratīšanas platformām lietuvēs. 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
izsišanas un izkratīšanas operācijām 
lietuvēs. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Pieeja 
 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Veicot manuālu izsišanu, jālieto elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļi (RPE). 

 Nodrošiniet putekļu un vilkmes ierobežošanu pie izsišanas 
galdiem, kamerām un sasmalcināšanas iekārtām. 

 Kur iespējams, izkratīšanas korpusa priekšpusē piestipriniet 
elastīgas sloksnes.  

 Parasti ieplūdes punktā izolējošajā konstrukcijā un apakšējai 
vilkmei būs nepieciešams gaisa plūsmas ātrums no 1 līdz 
1,5 metriem sekundē. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Uzsākot darbu, vienmēr pārbaudiet, vai nosūkšana ir ieslēgta un 
darbojas. Pārbaudiet mērinstrumentu. 

 Attīrīto, nosūkto gaisu izvadiet ārpus ēkas drošā vietā, prom no 
durvīm, logiem, gaisa iesūkšanas vietām. 

 Nodrošiniet tīra gaisa padevi telpā nosūktā gaisa vietā. 
 lieciet strādniekiem strādāt vienā izolējošās konstrukcijas pusē. 
 Strādniekiem jāatkāpjas, kamēr notiek attīrīšana uz vibrogalda. 
 Par jaunu vadības sistēmu konstrukciju konsultējieties 

ar kvalificētu ventilācijas inženieri. 

Apkope 
 

 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 
 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 
 Nosūkšanas sistēmu bojājumu gadījumā tās nekavējoties 

salabojiet. Kamēr tas nav izdarīts, lietojiet elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus (RPE). 

 Smiltis ir ļoti abrazīvs materiāls, tādēļ iekārtas ātri nolietojas. 
Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 
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Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Katru dienu pārbaudiet, vai nav parādījušās cauruļvadu, ventilatora 
un gaisa filtra bojājumu pazīmes. Viena no darbības traucējumu 
pazīmēm var būt neparasts ventilatora troksnis vai vibrācija. 
Bojājumu nekavējoties likvidējiet. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un pareizi 
kalibrējiet tās darbību. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums jāzina 
sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu 
inženieri, lai viņš veic minētos aprēķinus. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas 
ātrumam. 

 Šo informāciju glabājiet pārbaudes žurnālā. 
 Uzdodiet ventilācijas sistēmu inženierim veikt rūpīgu sistēmas un tās 

darbības pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos, lai nodrošinātu 
sistēmas atbilstību valsts standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 Laiku pa laikam pārlūkojiet šos pierakstus, lai konstatētu, vai traucējumi 
regulāri neatkārtojas; tāda rīcība atvieglo apkopes darbu plānošanu. 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 
 Lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā un mazinātu ar paslīdēšanu 

saistītu traumu briesmas, reizi nedēļā veiciet visu darba telpu tīrīšanu. 
 Putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram uzstādīts filtrs. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 
 Likvidējot lielas noplūdes sekas, uzmanīgi rīkojieties ar liekšķeri, 

lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā. 
 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. Veicot šo darbu, nepieciešams 

izmantot kombinezonu, respiratoru un vienreiz lietojamos cimdus. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi (PPE) 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Jautājumu par pareizo individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) 
piegādi risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE) jālieto, veicot izsišanu ar 
rokām, apkopes un tīrīšanas darbus, kā arī likvidējot noplūdes sekas. 

 Lietojiet RPE P3 (noteiktais aizsardzības koeficients 20) vai līdzvērtīgu 
standartu. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar piegādātāju. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu RPE filtru nomaiņu veiciet 
saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. Vienreiz lietojamās maskas 
pēc lietošanas izmetiet. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Lai izvairītos no traumām, nepieciešams lietot aizsargcimdus. 
 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 

saspiesta gaisa palīdzību. 

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli.  

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
ierobežošanas pasākumu 
labākai pielietošanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas 
vai nodilušas, vai to 
darbībā nav traucējumu; ja 
atklājat kādas problēmas, 
tad par tām ziņojiet darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties 
ventilācijas sistēmām, 
tās ir paredzētas darba 
vides aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.21  Oderējums un izplūde 
 
Šī darbība attiecas uz ugunsdroša materiāla oderējumu un izplūdi 
lietuvēs. 

  

Pieeja 
 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju un attiecīgu apmācību. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Tur, kur tas ir lietderīgi, izmantojiet oderējuma sagataves, 
lai samazinātu putekļu izplatīšanos. 

 Izmantojiet vietējo nosūkšanas ventilāciju, piemēram, nogludinot 
kausus, kad as ir lietderīgi.  
 

Apkope 
 

 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 

 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 

 Nosūkšanas sistēmu bojājumu gadījumā tās nekavējoties 
salabojiet. Kamēr tas nav izdarīts, lietojiet elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus (RPE). 

 Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 
 

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Pirms aprīkojuma lietošanas veiciet vizuālu aprīkojuma pārbaudi. 
Viena no darbības traucējumu pazīmēm var būt neparasts 
ventilatora troksnis vai vibrācija. Bojājumu nekavējoties likvidējiet. 

 Pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un pareizi kalibrējiet tās darbību. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums 
jāzina sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu 
inženieri, lai viņš veic minētos aprēķinus sistēmas ražīguma 
noteikšanai. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas 
ātrumam. 

 Šo informāciju glabājiet pārbaudes žurnālā. 

 Uzdodiet ventilācijas sistēmu inženierim veikt rūpīgu sistēmas un 
tās darbības pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos, lai nodrošinātu 
sistēmas atbilstību valsts standartiem. 

 Saglabājiet visu pārbaužu un izmēģināšanas dokumentāciju 
vismaz piecus gadus. 

 Laiku pa laikam pārlūkojiet šos pierakstus, lai konstatētu, vai 
traucējumi regulāri neatkārtojas; tāda rīcība atvieglo apkopes 
darbu plānošanu. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu, 
oderējot ar ugunsdrošu materiālu vai 
tā izplūdes gadījumā lietuvēs 
darbavietās. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus līmeni 
līdz pieņemam. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 

 Smalku putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram 
uzstādīts filtrs. 

 Likvidējot lielas noplūdes sekas, uzmanīgi rīkojieties ar liekšķeri, 
lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi  
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE) parasti jālieto, veicot 
oderēšanu un izplūdes gadījumā. 

 Izmantojiet RPE ar paaugstinātu spiedienu un ar noteikto 
aizsardzības koeficientu (APF) vismaz 40. 

 Raugieties, lai visu elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu (RPE) 
piemērotība paredzētajam lietojumam būtu pārbaudīta – par to 
konsultējieties ar šo līdzekļu piegādātāju. 

 Raugieties, lai strādnieki pirms lietošanas rūpīgi pārbauda 
savus RPE. 

 Rūpējieties, lai RPE būtu tīri, un glabājiet tos vietā, kur nav putekļu. 

 Pārbaudiet elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu ar gaisa piegādi 
gaisa piegādes plūsmu un gaisa kvalitāti vismaz vienu reizi 
3 mēnešos vai arī pirms lietošanas. 

 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 
saspiesta gaisa palīdzību. 

 Nav pieļaujams, ka strādnieki savu darba apģērbu mazgā 
mājās. Noslēdziet līgumu ar veļas mazgātavu un izmantojiet tās 
pakalpojumus. 

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot, pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 

 Pārbaudiet, vai nosūkšana darbojas pareizi, vai pareizi tiek lietoti 
PPE, vai tiek ievēroti personiskās higiēnas noteikumi. Par to skat. 
pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai 
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Lai pareizi veiktu pārbaudes, 
izmantojiet kontrolsarakstu 
 
 

 Raugieties, lai telpā ir 
nodrošināta laba ventilācija, 
lai putekļu nosūkšanas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Pārbaudiet savus elpošanas 
ceļu aizsardzības līdzekļus 
un tīrā gaisa padevi. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas vai 
nodilušas, vai to darbībā nav 
traucējumu; ja atklājat kādas 
problēmas, tad par tām 
ziņojiet darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, tad 
jāveic papildu pasākumi, kas 
ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, kamēr 
minētie trūkumi nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties ventilācijas 
sistēmām, tās ir paredzētas 
darba vides aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.22  Vielu sajaukšana 
 
Šajā pamācībā sniegtas rekomendācijas par kristālisko silīcija dioksīdu 
saturošu produktu, it īpaši sauso produktu, sajaukšanai paredzēto 
iekārtu konstrukciju un lietošanu. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai sajaucēji ir piemēroti paredzētajam pielietojumam 
un tiek uzturēti darba kārtībā. 

 Pēc iespējas izolējiet sajaucējus. 

 Sajaucēju vākiem un citām piekļuves atverēm jābūt noslēgtām ar 
blīvēm, lai nepieļautu putekļu noplūdi. 

 Visi pārsegi un pieejas durvis droši jānoslēdz pirms sajaucēja 
iedarbināšanas. 

 Sajaucēja iekraušanas atverei jābūt izolētai un aprīkotai ar vietējo 
nosūkšanas ventilāciju. 

 Vietējā nosūkšanas ventilācija var tikt pievienota arī sajaucēja 
korpusa vākam vai aizmugurei, lai caur iekraušanas atveri 
sajaucējā ieplūst tīrs gaiss. 

 Visām nosūkšanas sistēmām jābūt konstruētām tā, lai tās 
neiesūktu pārmērīgi lielus izejvielu daudzumus no sajaucēja.  

 Sagatavojot sausos maisījumus, apsveriet pasākumus sajaukto 
produktu izkraušanai bez putekļu izdalīšanās. Piemēram, tiešu 
izkraušanu izolētā konveijera sistēmā. Pretējā gadījumā uzstādiet 
vietējo nosūkšanas ventilāciju pie izkraušanas atveres. 

 Vietējai nosūkšanas ventilācijai jābūt pieslēgtai atbilstošam 
putekļu nosūkšanas blokam. 

 Kur tas iespējams, sajaucēja iekraušanas atverēm jāatrodas pēc 
iespējas tālāk no durvīm, logiem un koridoriem, lai nepieļautu 
caurvēja radītus traucējumus ventilācijas sistēmas darbībā un 
putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu, 
veicot kristālisko silīcija dioksīdu 
saturošu vielu sajaukšanu. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo 
pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, 
tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai to salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Konteinerus glabājiet drošā vietā; tukšos konteinerus utilizējiet 
atbilstoši drošības noteikumiem. 

 Pēc konteineru lietošanas tiem nekavējoties uzlieciet vāku. 

 Nekavējoties likvidējiet putekļu noplūdes. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā 
ir nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 
Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes rezultātus. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, 
kamēr minētie trūkumi 
nav novērsti. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.23  Periodiska un 
nepārtraukta žāvēšana 

   
Šī darbība attiecas uz formētu, no kristālisko silīcija dioksīdu 
saturošiem materiāliem izgatavotu smalko un rupjo keramikas 
izstrādājumu žāvēšanu. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot formētu smalku 
un rupju keramikas izstrādājumu no 
kristālisko silīcija dioksīdu saturošiem 
materiāliem žāvēšanu. Žāvēšanas 
process var būt gan periodisks, gan 
nepārtraukts. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Nepieciešams ierīkot labu termoizolāciju. 

 Nepārtrauktas darbības žāvētāju ieejas un izejas atverēm jābūt 
aprīkotām ar gaisa šāberiem (lai nepieļautu tvaika zudumus, 
sārņu un putekļu izplatīšanos). 

 Nepieciešamas skaidras norādes ar gaismas signāliem par to, 
ka žāvētājs darbojas. 

 Vietējās nosūkšanas sistēmai jābūt viegli vadāmai, saistītai ar 
žāvētāja sildīšanas kontrolierīcēm un aprīkotai ar brīdinājuma 
signāllampām/trauksmes sistēmu. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Kamēr žāvētājs darbojas, nosūkšanai jābūt iestatītai minimālā 
līmenī, lai žāvētājā saglabātu nelielu zemspiedienu. 

 Padodot produktus žāvētājā, izvairieties no žāvējamo produktu 
savstarpējas berzes (transportēšanas ierīču konstrukcija). 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību – 
uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Nav ieteicams pielietot gaisa recirkulāciju. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, 
un tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un jālieto 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu aizsardzības 
pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tie pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Bojātos izstrādājumus 
nekavējoties izņemiet 
no padeves iekārtām. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.24  Plastiskā formēšana –
Keramikas izstrādājumi

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu materiālu 
pussausu formēšanu, izmantojot dažādas apstrādes metodes, 
piemēram, ekstrudēšanu vai presēšanu. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu materiālu plastisko 
formēšanu. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Darba zona un iekārtas jāapgādā ar skaidri saredzamiem 
uzrakstiem. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Konstruējiet materiāla padevēju formēšanas iekārtai tā, lai izvairītos 

no materiāla krišanas darba zonā.  

 Ierīkojiet konveijera lentes, ar kurām māla atliekas tiek padotas uz 
otrreizējo pārstrādi.  

 Ap iekārtu jābūt pietiekami daudz brīvas vietas, lai varētu viegli 
savākt nokritušo materiālu.  

 Kur tas iespējams, konstruējiet iekārtas virsmas tā, lai izvairītos no 
atkritumu nosēšanās.  

 Neļaujiet atkritumiem izžūt; utilizējiet tos attiecīgā konteinerā, 
pirms tie ir izžuvuši.  

 Veidojiet palīgierīču virsmas (piemēram, žāvēšanas paliktņus, 
plāksnes) tā, lai tās viegli varētu notīrīt, neradot putekļus.  

 Formēšanas iekārtām un operācijām, kurās var rasties putekļi, 
jānodrošina putekļu nosūkšana.  
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, un 
tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami to ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 
 Raugieties, lai ventilācijas 

sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, 
kamēr minētie trūkumi 
nav novērsti. 

 Nedrīkst veikt pa pusei 
slapju materiālu žāvēšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus cietu vielu 
daļiņu satīrīšanai. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.25  Sagatavošana – 
Keramikas izstrādājumi

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu materiālu 
pussausu sagatavošanu, izmantojot dažādas apstrādes metodes, 
piemēram, drupināšanu skrejdzirnās, diskpadevjos vai veltņu dzirnās, 
uzglabāšanu māla novietnē, kastes padevējos vai bunkuros un 
piedevu piejaukšanu. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu materiālu pussausu 
sagatavošanu, izmantojot dažādas 
apstrādes metodes. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Darba zona un iekārtas jāapgādā ar skaidri saredzamiem 
uzrakstiem. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Ap iekārtām jābūt pietiekami lielai brīvai vietai, lai nodrošinātu ērtu 

piekļuvi tīrīšanai un apkopes veikšanai. 

 Iekārtām un operācijām, kuru darbības procesā var rasties putekļi, 
jānodrošina putekļu nosūkšana. 

 Piedevu (pelnu, izdedžu) iejaukšanas procesam no bunkuriem 
jābūt pietiekami labi aizsargātam ar izolējošajām konstrukcijām. 

 Kur iespējams, nodrošiniet izolējošo konstrukciju bunkura 
izkraušanas izolēšanai un no konveijera lentas nokritušo materiālu 
savākšanai. 

 Izolējošās konstrukcijas veidojiet no atsevišķām sekcijām, lai 
tādējādi atvieglotu piekļuvi tīrīšanas un apkopes nolūkos. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Attīrīta un filtrēta gaisa atkārtota ievadīšana darba telpā ir 
pieļaujama daudzumos, kādus nosaka spēkā esošie standarti. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, un 
tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami to ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu 
Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 

 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus cietu vielu 
daļiņu satīrīšanai. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.26  Smilšu sagatavošana lietuvēs
 

  Šī darbība attiecas uz smilšu sagatavošanu lietuvēs. 
 

 
 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba devējiem, 
lai viņi labāk varētu izpildīt darba 
drošības un veselības aizsardzības 
likumdošanas prasības, kontrolējot 
darba veicēju saskari ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
smilšu sagatavošanu lietuvēs. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Apturiet putekļu izplatīšanos. Ja tas ir iespējams, nodaliet smilšu 
sagatavošanas iekārtu no citām operācijām. 

 Pēc iespējas izolējiet smilšu sagatavošanas iekārtu. Pie atverēm 
izmantojiet elastīgas sloksnes. 

 Parasti ieplūšanas punktā smilšu sagatavošanas iekārtas 
izolējošajā konstrukcijā nepieciešams gaisa plūsmas ātrums no 1 
līdz 1,5 metriem sekundē. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Uzsākot darbu, vienmēr pārbaudiet, vai nosūkšana ir ieslēgta un 
darbojas. Pārbaudiet mērinstrumentu. 

 Attīrīto, nosūkto gaisu izvadiet ārpus ēkas drošā vietā, prom no 
durvīm, logiem, gaisa iesūkšanas vietām. 

 Nodrošiniet tīra gaisa padevi telpā nosūktā gaisa vietā. 
 Ja izmantojat iekrāvēju ar aizmugurējo izkraušanu (bobketu), 

strādājot ar smilšu sagatavošanas iekārtu, tad elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļi var ierobežot redzamību. Izolējiet kabīni un 
piegādājiet tai filtrētu gaisu. Veiciet filtru nomaiņu saskaņā ar 
piegādātāja ieteikumiem. Raugieties, lai vadītājs neatver logus. 

 Par jaunu ventilācijas sistēmu konstrukciju konsultējieties ar 
kvalificētu ventilācijas inženieri. 

Apkope 
 

 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 
 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 
 Nosūkšanas sistēmu bojājumu gadījumā tās nekavējoties 

salabojiet. Kamēr tas nav izdarīts, lietojiet elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus (RPE). 

 Smiltis ir ļoti abrazīvs materiāls, tādēļ iekārtas ātri nolietojas. 
Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Katru dienu pārbaudiet, vai nav parādījušās cauruļvadu, 
ventilatora un gaisa filtra bojājumu pazīmes. Viena no darbības 
traucējumu pazīmēm var būt neparasts ventilatora troksnis vai 
vibrācija. Bojājumu nekavējoties likvidējiet. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un 
pareizi kalibrējiet tās darbību. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums 
jāzina sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu 
inženieri, lai viņš veic minētos aprēķinus sistēmas ražīguma 
noteikšanai. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas 
ātrumam. 

 Šo informāciju glabājiet pārbaudes žurnālā. 
 Uzdodiet ventilācijas sistēmu inženierim veikt rūpīgu sistēmas un 

tās darbības pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos, lai nodrošinātu 
sistēmas atbilstību valsts standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 Laiku pa laikam pārlūkojiet pierakstus, lai konstatētu, vai traucējumi 
regulāri neatkārtojas; tāda rīcība atvieglo apkopes darbu plānošanu. 

 Ņemiet vērā risku novērtējumu, pieņemot lēmumu par to, vai ir 
nepieciešami RPE, un lai pārliecinātos par to, ka risku 
ierobežošanas līdzekļi ir efektīvi. 
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Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 

 Lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā un mazinātu ar paslīdēšanu 
saistītu traumu briesmas, reizi nedēļā veiciet visu darba telpu tīrīšanu. 

 Smalku putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram uzstādīts filtrs. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Likvidējot lielas noplūdes sekas, uzmanīgi rīkojieties ar liekšķeri, 
lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi (PPE) 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Jautājumu par pareizo individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) 
piegādi risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 

 Strādājot smilšu sagatavošanas iekārtas tuvumā, var būt nepieciešami 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE). 

 RPE jālieto, veicot apkopi un tīrīšanu. 

 Ieejot smilšu sagatavošanas iekārtā aizsprostojumu iztīrīšanai utt., 
izmantojiet elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ar gaisa padevi 
vai filtru. 

 Lietojiet RPE P3 (noteiktais aizsardzības koeficients 20) vai 
līdzvērtīgu standartu. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar 
piegādātāju. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu RPE filtru nomaiņu veiciet 
saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Veicot apkopi un tīrīšanu, lietojiet aizsargcimdus. 

 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 
saspiesta gaisa palīdzību. 

 Nav pieļaujams, ka strādnieki savu darba apģērbu mazgā mājās. 
Noslēdziet līgumu ar veļas mazgātavu un izmantojiet tās 
pakalpojumus. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli.  

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā 
ir nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas 
vai nodilušas, vai to darbībā 
nav traucējumu; ja atklājat 
kādas problēmas, tad par 
tām ziņojiet darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, 
kamēr minētie trūkumi 
nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties ventilācijas 
sistēmām, tās ir paredzētas 
darba vides aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.27a  Dozēšana  
(nelieliem daudzumiem) –
Keramikas izstrādājumi 

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu nelielu 
sauso materiālu daudzumu manuālo dozēšanu. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu nelielu sauso 
materiālu daudzumu manuālo 
dozēšanu. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Pēc iespējas norobežojiet svēršanas platformas (skat. attēlu). 

 Izolējošajai konstrukcijai jābūt pietiekami dziļai, lai tajā pietiktu 
vietas aprīkojumam un materiāliem. 

 Vaļējām zonām jābūt pēc iespējas mazākām, taču jānodrošina 
pietiekami daudz vietas darba veikšanai saskaņā ar drošības 
noteikumiem. Vaļējās zonas samazināšanai izmantojiet 
caurspīdīgus paneļus un plastmasas lentes. 

 Vispārējam gaisa plūsmas ātrumam izolējošās konstrukcijas 
iekšienē parasti jābūt vismaz 0,5 m/s. Gaisa plūsmas ātrumam 
piltuves spraugu virzienā jābūt vismaz 1 m/s. Par to skat. 
pamācībā 2.1.17. 

 Centieties nelietot dziļas mucas vai mucas/maisus, kuros ietilpst 
vairāk par 25 kg materiāla. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs aiss nosūktā gaisa vietā. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību – 
uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Attīrīta un filtrēta gaisa atkārtota ievadīšana darba telpā ir 
pieļaujama daudzumos, kādus nosaka spēkā esošie standarti. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, un 
tās rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju 
standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek 
izmantoti pietiekami to ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, 
tad jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic 
ražotāja/piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 
 

 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, 
kamēr minētie trūkumi 
nav novērsti. 

 Nepieļaujiet papīra 
maisu un citu atkritumu 
iesūkšanu ventilācijas 
cauruļvados. 

 Raugieties, lai lieli 
priekšmeti neaizsprosto 
darba atveri. 

 Pēc konteineru lietošanas 
tiem nekavējoties uzlieciet 
vāku. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.27b  Beramo  
materiālu dozēšana 

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu sausu 
beramo materiālu dozēšanu no bunkuriem, liela apjoma padevējiem 
vai lieliem maisiem. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu materiālu vidēja un 
liela daudzuma dozēšanu. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Darba zona un iekārtas jāapgādā ar skaidri saredzamiem 
uzrakstiem. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Nodrošiniet putekļu necaurlaidīgu savienojumu starp padeves 

piltuvi, balsta svariem un piekraujamo konteineru. 

 Uzstādiet vadāmu padeves ierīci starp padeves piltuvi un balsta 
svariem. 

 Nodrošiniet pēc iespējas vairāk vietas izolējošo konstrukciju 
iekšpusē. Tas palīdzēs ierobežot putekļu izplatību. 

 Apsveriet, kā novērst vai likvidēt aizsprostojumus, neizjaucot 
slēgtas sistēmas integritāti, piemēram, izmantojiet vibropaliktņus 
vai pneimatiskās sprauslas. 

 Izolējošās konstrukcijas veidojiet no atsevišķām sekcijām, lai tādējādi 
atvieglotu piekļuvi tīrīšanas un apkopes nolūkos. 

 Neatļaujiet piekļuvi padeves piltuvei aizsprostojuma likvidēšanai, 
ja iepriekš nav izolētas iekārtas, pārbaudīts skābekļa saturs gaisā 
un izraudzīti atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 Pārstrādes iekārtās jānodrošina zemspiediens, kas palīdz novērst 
izplūdes. 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Apkopes personālam ieviesiet “darba atļauju” sistēmu. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude, un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami to ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 

 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Lietojot aprīkojumu, 
jāpārbauda, vai tam 
nav noplūdes, bojājumu 
vai nodiluma pazīmju. 
Par visām atrastajām 
problēmām jāziņo darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, 
kamēr minētie trūkumi 
nav novērsti. 

 Pēc konteineru lietošanas 
tiem nekavējoties uzlieciet 
vāku. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Ievērojiet visas īpašās 
procedūras pirms sistēmas 
atvēršanas vai ieiešanas 
tajā, piemēram, izpūšanas 
un mazgāšanas. 
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2.2.28  Mobilā iekārta karjerā – 
ieguvei un 
transportēšanai 
 
Mobilo iekārtu darbības rezultātā karjerā var gaisā var izplatīties liels 
putekļu daudzums. Putekļi rodas minerālu ieguves un iekraušanas 
operāciju laikā, kā arī transportlīdzekļiem pārvietojoties karjerā un pa 
pievedceļiem. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Praktiski neko nav iespējams novērst putekļu izplatīšanos gaisā 
mobilo karjera iekārtu izmantošanas laikā, tāpēc putekļu 
iedarbības risku var ierobežot, tikai nodrošinot iekārtas 
operatoram iespēju strādāt norobežotā un hermetizētā kabīnē. 

 Kabīnei jābūt aprīkotai ar gaisa kondicionēšanas sistēmu vai 
svaiga gaisa padevi un ar gaisa filtru, kas paredzēts lielam 
ieelpojamo putekļu daļiņu noslogojumam. 

 Lai gaisa kondicionēšanas sistēma vai svaiga gaisa padeve 
nodrošinātu vislabāko aizsardzību no putekļu iedarbības, iekārtas 
darba laikā kabīnes durvīm un logiem jābūt noslēgtiem. Tas 
palīdzēs saglabāt paaugstinātu spiedienu kabīnē. 

 Kur tas ir iespējams, putekļu izplatīšanos gaisā jūs varat 
samazināt, ieguves operācijas ieplānojot mitrākajā gadalaikā. 

 Sausā laikā putekļu nosēdināšanai izmantojiet ūdens 
smidzinātājus, kuri veido smalku migliņu,lai samazinātu putekļu 
izplatīšanos gaisā. Irdinātāji var būt aprīkoti ar smidzināšanas 
izlici, kas uzstādīta uz irdinātāja/spala mehānisma. 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
mobilo iekārtu konstrukciju un 
izmantošanu karjerā. Pamācības 
svarīgāko norādījumu ievērošana 
palīdzēs novērst putekļu individuālo 
iedarbību, kas izplatās gaisā mobilo 
karjera iekārtu darbības laikā, tostarp 
ieguves un transportēšanas operāciju 
laikā. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

    
   2006.g. marts – 2.2.28 – 1. lpp. no 2 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

    
    

Apkope 
 Uzturiet gaisa kondicionēšanas sistēmu labā darba kārtībā, rīkojoties 

saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem. 

 Gaisa kondicionētāja filtra nomaiņa jāveic katru reizi, kad tas 
nepieciešams, bet vismaz ražotāja ieteiktajos termiņos. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 Iekārtu operatoriem jāpārliecinās par to, ka gaisa kondicionēšanas 

sistēmas darbība atbilst apstiprinātajiem rādītājiem.  

 Iekārtu operatoriem jāpārbauda filtra stāvoklis (parasti filtrs atrodas 
aiz operatora sēdekļa) saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. 

 Par visiem gaisa kondicionēšanas/filtrēšanas sistēmas darbības 
traucējumiem nekavējoties jāpaziņo, lai šie traucējumi tiktu novērsti. 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Smalku putekļu uzkrāšanās uz virsmām operatora kabīnes iekšienē 

var liecināt par gaisa kondicionēšanas sistēmas problēmām. 

 Priekšroka jādod nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmieniem. 
Operatora kabīnes iekšienē esošo virsmu tīrīšanai nelietojiet 
sausu birsti. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšana jāveic, lai pārbaudītu ierobežošanas pasākumu 
efektivitāti. Ierobežošanas pasākumu neveiksmīgas pielietošanas 
gadījumā var būt nepieciešams uz laiku lietot elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus (ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai kabīnes 
durvis un logi būtu aizvērti, 
kad iekārta strādā. 

 Pastāvīgi uzraugiet gaisa 
kondicionēšanas sistēmas 
darbību. 

 Pārbaudiet gaisa filtra 
stāvokli vienu reizi nedēļā. 

 Drošības pārbaudes 
rezultātus ik dienas 
ierakstiet pārbaudes 
žurnālā. 

 Pārbaudiet, vai nenotiek 
putekļu uzkrāšanās uz 
kabīnes virsmām. Ja tā 
notiek, tad tas liecina par 
traucējumiem gaisa filtra 
darbībā. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzturiet tīrību kabīnes 
iekšienē. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām.  
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2.2.29  Sijāšana 
 
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu sauso 
sijāšanu. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai sausās sijāšanas iekārtas ir piemērotas paredzētajam 
pielietojumam un tiek uzturētas darba kārtībā. 

 Pēc iespējas izolējiet sietus. 

 Sietu izolējošās konstrukcijas jāpieslēdz atbilstošai putekļu nosūkšanas 
sistēmai (piemēram, maisa filtram/ciklonam/skrāpim). 

 Sieta izolējošo konstrukciju pieslēgšanai nosūkšanas sistēmai jāizmanto 
elastīgas šļūtenes. Šīm šļūtenēm jābūt izturīgām (sieta pastāvīgās 
kustības dēļ), un tām jābūt pienācīgi hermētiski pievienotām sieta 
izolējošajai konstrukcijai. Spraugas savienojumā samazina nosūkšanas 
sistēmas efektivitāti un rada putekļu noplūdi darbavietas gaisā. 

 Pārvietošanas punktiem starp sietiem un konveijeriem jābūt pēc iespējas 
hermētiski noslēgtiem un pieslēgtiem putekļu nosūkšanas sistēmai. 

 Raugieties, lai sijāšanas iekārtas būtu tā konstruētas un uzstādītas, lai 
atvieglotu piekļuvi tām apkopes darbu veikšanas nolūkos. 

 Vadības kabīnēm jāierīko autonoma sistēma apgādei ar tīru gaisu. 
Nepieciešamības gadījumā tās jāapgādā ar piespiedu gaisa filtrēšanu, 
un tajās jānodrošina paaugstināts spiediens, lai nepieļautu putekļu 
iekļūšanu. 

 Sietiem jābūt aprīkotiem ar palīgiekārtām to pacelšanai, kad nepieciešams 
pacelt un uzstādīt jaunus sietus. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu ierobežošanas paņēmieniem, 
veicot sausās sijāšanas operācijas. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt 
darba vides riskus. Iespējams, ka 
noteiktos gadījumos un atkarībā no 
apstākļiem nebūs nepieciešams 
veikt pilnīgi visus drošības 
pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. 
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus 
un kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai 
minētās personas pēc iespējas 
labāk varētu veikt ieviestos 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai 
darbavietās, kurās personāls ir 
pakļauts ieelpojamo kristāliskā 
silīcija dioksīda putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 Regulāri pārbaudiet, vai nosūkšanas cauruļvadi un elastīgās 
šļūtenes nav aizsprostotas. 

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai pareizi 
darbojas sijāšanas 
mehānismi. 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma 
ir ieslēgta un pareizi 
darbojas. 

 Raugieties, lai sietu 
izolējošās konstrukcijas 
būtu droši pieslēgtas 
nosūkšanas sistēmai un 
lai elastīgās šļūtenes 
būtu labā stāvoklī.  

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamu 
kristālisko silīcija dioksīda 
daļiņu izplatīšanos, kamēr 
minētie trūkumi nav 
novērsti. 

 Izmantojiet pieejamos 
palīglīdzekļus. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Vadības telpu tīrīšanu 
veiciet ar nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 

 

    
2006.g. marts – 2.2.29 – 2. lpp. no 2    

 



Publicēts 25/10/2006 v  
Prevalējošā ir teksta versija angļu valodā - Jaunākais apstiprinātais tulkojums ir pieejams NEPSI interneta mājas lapā www.nepsi.eu 

 

2.2.30  Strūklas tīrīšana lietuvēs 

   

Šī darbība attiecas uz strūklas tīrīšanas iekārtām lietuvēs. 
 

 

 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
strūklas tīrīšanas iekārtām lietuvēs. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Strūklas tīrīšanai izmantojiet pilnībā izolētu kabīni vai kameru, 

kurā tiek uzturēts pazemināts spiediens. 

 Strūklas tīrīšanai izmantojiet materiālu, kas satur, augstākais, 2% 
vai mazāk kristāliskā silīcija dioksīda saskaņā ar vietējo standartu 
prasībām. 

 Raugieties, lai spiediena mērītājs būtu uzstādīts un savienots ar 
tīrīšanas līdzekļa padeves ierīci. 

 Nepieciešams augsts no kameras izvadītā gaisa filtrēšanas 
līmenis. 

 Filtrēto gaisu izvadiet ārpus ēkas, prom no durvīm, logiem, gaisa 
iesūkšanas vietām. 

 Izvietojiet kameru tā, lai atvieglotu iekraušanu un izkraušanu. 

 Kad strūklas tīrīšanas ir beigusies, darbiniet kameru vēl divas 
minūtes, lai attīrītu gaisu. 

Apkope 
 Rīkojieties saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu instrukcijām. 

 Izmantojiet rakstveida darba procedūras apkopei un nosakiet 
nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus PPE. 

 Ierīces un aprīkojumu uzturiet labā darba kārtībā. 

 Ja nosūkšanas sistēmai ir defekti, pārtrauciet darbu līdz brīdim, 
kad tā tiek salabota. 

 Abrazīvu materiālu lietošanas rezultātā iekārta ļoti ātri nodilst. 
Ieplānojiet regulārus apkopes darbus. 
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Pārbaude un izmēģināšana 
 Katru dienu pārbaudiet, vai nav parādījušās cauruļvadu, ventilatora 

un gaisa filtra bojājumu pazīmes. Viena no darbības traucējumu 
pazīmēm var būt neparasts ventilatora troksnis vai vibrācija. 
Bojājumu nekavējoties likvidējiet. 

 Vismaz vienu reizi nedēļā pārbaudiet nosūkšanas sistēmu un pareizi 
kalibrējiet tās darbību, lai nepieļautu putekļu noplūdes. 

 Lai pārbaudītu, vai nosūkšanas sistēma pareizi darbojas, jums jāzina 
sistēmas ražotāja aprēķinātās ražīguma specifikācijas. 

 Ja šī informācija nav pieejama, tad algojiet ventilācijas sistēmu inženieri, 
lai viņš veic minētos aprēķinus sistēmas ražīguma noteikšanai. 

 Inženiera ziņojumā jābūt norādītam vajadzīgajam gaisa plūsmas 
ātrumam. 

 Šo informāciju glabājiet pārbaudes žurnālā. 
 Uzdodiet ventilācijas sistēmu inženierim veikt rūpīgu sistēmas un tās 

darbības pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos, lai nodrošinātu 
sistēmas atbilstību valsts standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

 Laiku pa laikam pārlūkojiet šos pierakstus, lai konstatētu, vai traucējumi 
regulāri neatkārtojas; tāda rīcība atvieglo apkopes darbu plānošanu. 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Katru dienu veiciet tīrīšanu vietās, kur nepārtraukti strādā cilvēki. 
 Lai nepieļautu putekļu pacelšanos gaisā un mazinātu ar paslīdēšanu 

saistītu traumu briesmas, reizi nedēļā veiciet visu darba telpu tīrīšanu. 
 Putekļu tīrīšanu veiciet ar putekļu sūcēju, kuram uzstādīts filtrs. 
 Tīrīšanai nedrīkst izmantot birsti vai saspiestu gaisu. 
 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. Veicot šo darbu, nepieciešams 

izmantot kombinezonu, respiratoru un vienreiz lietojamos cimdus. 
 Konteinerus glabājiet drošā vietā. 
 Kad netiek veikta konteineru piepildīšana vai iztukšošana, tiem jābūt 

noslēgtiem ar vāku. 
 Ievērojiet drošības noteikumus, veicot atkritumu utilizēšanu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Jautājumu par pareizo individuālo aizsardzības līdzekļu (PPE) 

piegādi risiniet ar firmu, kura jums piegādā aizsargapģērbu. 
 Ja nosūkšanas ventilācija ir pareizi ierīkota un labi darbojas, tad 

nevajadzētu būt nepieciešams lietot elpošanas ceļu aizsardzības 
līdzekļus (RPE). 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE) jālieto, veicot apkopes 
un tīrīšanas darbus, kā arī likvidējot noplūdes sekas. 

 Lietojiet RPE P3 (noteiktais aizsardzības koeficients 20) vai līdzvērtīgu 
standartu. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar piegādātāju. 

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu RPE filtru nomaiņu veiciet 
saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem. Vienreiz lietojamās maskas 
pēc lietošanas izmetiet. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Putekļu tīrīšanu no apģērba nekādā gadījumā nedrīkst veikt ar 
saspiesta gaisa palīdzību. 

 Nav pieļaujams, ka strādnieki savu darba apģērbu mazgā 
mājās. Noslēdziet līgumu ar veļas mazgātavu un izmantojiet tās 
pakalpojumus. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai telpā 
ir nodrošināta laba 
ventilācija, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Pārbaudiet, vai iekārtas, 
kuras lietojat, nav bojātas 
vai nodilušas, vai to darbībā 
nav traucējumu; ja tklājat 
kādas problēmas, tad par 
tām ziņojiet darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieslēdzieties 
ventilācijas sistēmām, 
tās ir paredzētas darba 
vides aizsardzībai. 

 Veiciet tīrīšanu, izmantojot 
nosūkšanas un slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.31a  Mazo maisu piepildīšana – 
granulētie produkti 
 
Šī darbība attiecas uz iepakošanas operācijām nelielos maisos (15 kg – 50 kg), 
kad tiek veikta tādu sauso produktu iepakošana, kuru sastāvā ir kristāliskais 
silīcija dioksīds.  

Šī pamācība attiecas tikai uz tiem produktiem, kuru granulas nav samaltas 
miltos. Putekļveida produktu iepakošana maisos apskatīta pamācībā 2.2.31b.  
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai maisi un to piepildīšanas ierīces ir piemērotas paredzētajam 
pielietojumam. Maisu kvalitāte ir svarīgākais faktors, kas nepieļauj putekļu 
noplūdi caur maisu šuvēm. 

 Izmantojiet maisu uzpildes galvu, caur kuru notiek centrēta maisu 
uzpildīšana un kas ir aprīkota ar gredzenveidīgu riņķi, kas tiek izmantots 
putekļu nosūkšanai un izspiestā gaisa aizvadīšanai. Gredzenveidīgajam 
riņķim jābūt savienotam ar putekļu nosūkšanas ierīci (piemēram, ar 
maisa filtru). 

 Lai nepieļautu putekļu noplūdi, raugieties, lai iepakošanas laikā maisi tiek 
efektīvi un blīvi nostiprināti uz maisu uzpildes galvas.  

 Maisu uzpildes galvu novietojiet zem putekļu nosūkšanas piltuves, kurai 
jābūt pēc iespējas labāk izolētai. 

 Piltuvi apkalpojošajai putekļu nosūkšanas sistēmai jābūt ar pietiekamu 
iesūkšanas ātrumu, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos cauri maisa šuvēm 
un no maisu uzpildes galvas, kad maiss tiek noņemts. Par to skat. 
pamācībā 2.1.17. 

 Kad maisi noņemti no maisu uzpildes galvas, tie nekavējoties jānoslēdz. 
Ir pieejami maisi ar pašnoslēdzošiem vārstiem, vai arī var izmantot maisu 
aizšūšanas vai termiskās noslēgšanas tehnoloģiju.  

 Ieteicams izmantot mehāniskus/pneimatiskus palīgmehānismus darbam ar 
maisiem. 

 Karuseļsistēmas pielietošana automātiskajās maisu uzpildes sistēmās ļauj 
ļoti lēni vienlaikus veikt vairāku maisu uzpildi, izmantojot gliemeža 
padevēju. Jo lēnāk maisi tiek uzpildīti, jo mazāk putekļu izplatās.  

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu 
izpildīt darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu, 
granulētos produktus iepildot mazos 
maisos. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, 
nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai, lai minētās personas 
pēc iespējas labāk varētu veikt 
ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo 
darba paņēmienu Rokasgrāmatas, 
kurā aprakstīti silīcija dioksīda 
putekļu kaitīgās iedarbības 
novēršanas paņēmieni, kas īpaši 
paredzēti darba vides risku 
kontrolēšanai darbavietās, kurās 
personāls ir pakļauts ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Maisus glabājiet drošā vietā; tukšos maisus utilizējiet atbilstoši 
drošības noteikumiem. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālās aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai maisu 
uzpildes iekārta pareizi 
darbojas. 

 Raugieties, lai maisi ir bez 
defektiem, it īpaši to vārsta 
konstrukcija. 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Pat tad, ja normālos 
apstākļos darba laikā 
nav nepieciešams lietot 
putekļu masku, tās 
īslaicīga lietošana var 
būt vajadzīga, ja notiek 
noplūde vai putekļu 
ierobežošanas līdzekļu 
avārija. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Izmantojiet pieejamos 
palīglīdzekļus. 
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2.2.31b  Mazo maisu piepildīšana – 
putekļveida produkti 
 
Šī darbība attiecas uz iepakošanas operācijām mazos maisos (15 kg – 50 kg), 
kad tiek veikta tādu sauso produktu iepakošana, kuru sastāvā ir kristāliskais 
silīcija dioksīds. 
Šī pamācība attiecas tikai uz manuālu putekļveida produktu (produkti, kuros 
granulas samaltas smalkos miltos) iepildīšanu maisos. Granulēto produktu 
pildīšana maisos apskatīta pamācībā 2.2.31a. 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Raugieties, lai maisi un to piepildīšanas ierīces ir piemērotas paredzētajam 
pielietojumam. Maisu kvalitāte ir svarīgākais faktors, kas nepieļauj putekļu 
noplūdi caur maisu šuvēm. 

 Ieteicams apsvērt maisu piepildīšanu ar gliemeža padevēju, nevis 
izmantojot kombinētu rotējošo aktivatoru / pneimatisko iepakotāju. Maisu 
piepildīšanas metode ar gliemeža padevēju samazinās problēmu ar 
putekļainā gaisa aizgādāšanu prom no maisiem.  

 Putekļveida produktiem pirms iepildīšanas maisos jāļauj nostāvēties. Ja 
putekļveida produktiem ļauj nosēsties uzglabāšanas bunkurā, materiāls 
sablīvējas un atbrīvojas no gaisa. Šāda nostāvēšanās nodrošina lielāku 
tilpuma blīvumu, atvieglojot iepildīšanas kontroli.  

 Konstruējot piltuves efektīvai produktu nosēdināšanai, jāņem vērā 
augstuma ierobežojumi.  

 Lai nepieļautu putekļu noplūdi, raugieties, lai iepakošanas laikā maisi tiek 
efektīvi un blīvi nostiprināti uz maisu uzpildes galvas.  

 Maisu uzpildes galvu novietojiet zem putekļu nosūkšanas piltuves, kurai 
jābūt pēc iespējas labāk izolētai. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Piltuvi apkalpojošajai putekļu nosūkšanas sistēmai jābūt ar pietiekamu 
sūkšanas ātrumu, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos, kad tie izkļūst cauri 
maisa šuvēm un no maisu uzpildes galvas, kad maiss tiek noņemts.  

 Kad maisi noņemti no maisu uzpildes galvas, tie nekavējoties jānoslēdz. 
Ir pieejami maisi ar pašnoslēdzošiem vārstiem, vai arī var izmantot maisu 
aizšūšanas tehnoloģiju.  

 Ieteicams izmantot mehāniskus/pneimatiskus palīgmehānismus darbam ar 
maisiem. 

 Iepildot maisos silīcija dioksīda produktus, jāapsver iespēja pilnībā vai 
daļēji automatizēt šo procesu, lai novērstu ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu iedarbību uz strādniekiem. 

 Karuseļsistēmas pielietošana automātiskajās maisu uzpildes sistēmās ļauj 
ļoti lēni vienlaikus veikt vairāku maisu uzpildi, izmantojot gliemeža 
padevēju. Jo lēnāk maisi tiek uzpildīti, jo mazāk putekļu izplatās.  

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu 
izpildīt darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas 
prasības, kontrolējot darba veicēju 
saskari ar ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīdu. 
 
 
Pamācībā ir norādījumi par putekļu 
izplatīšanās aizkavēšanu, iepildot 
mazos maisos putekļveida 
produktus. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos 
un atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti 
šajā pamācībā un paredzēti ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu saistīto darba vides risku 
samazināšanai. Tas ir, 
nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var 
būt pakļautas ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai, lai minētās personas 
pēc iespējas labāk varētu veikt 
ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo 
darba paņēmienu Rokasgrāmatas, 
kurā aprakstīti silīcija dioksīda 
putekļu kaitīgās iedarbības 
novēršanas paņēmieni, kas īpaši 
paredzēti darba vides risku 
kontrolēšanai darbavietās, kurās 
personāls ir pakļauts ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda 
iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Maisus glabājiet drošā vietā; tukšos maisus utilizējiet atbilstoši 
drošības noteikumiem. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai 

 
 
 
 
 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Raugieties, lai maisu 
uzpildes iekārta pareizi 
darbojas. 

 Raugieties, lai maisi ir bez 
defektiem, it īpaši to vārsta 
konstrukcija. 

 Raugieties, lai putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un pareizi 
darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Pat tad, ja normālos 
apstākļos darba laikā 
nav nepieciešams lietot 
putekļu masku, tās 
īslaicīga lietošana var 
būt vajadzīga, ja notiek 
noplūde vai putekļu 
ierobežošanas līdzekļu 
avārija. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Izmantojiet pieejamos 
palīglīdzekļus. 
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2.2.32  Aerosola žāvēšana – 
keramikas izstrādājumi 

   
Šī darbība attiecas uz kristālisko silīcija dioksīdu saturošu vielu aerosola 
žāvēšanu, kas ir viens no izejvielu sagatavošanas posmiem formēšanai. 

 
 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot kristālisko silīcija 
dioksīdu saturošu vielu vidēju un lielu 
daudzumu aerosola žāvēšanu. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas ir, 
nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

 Darba zona un iekārtas jāapgādā ar skaidri saredzamiem 
uzrakstiem. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Konstruējiet padevi un izkraušanu no žāvēšanas kameras pa 

caurulēm, nevis caur iekraušanas durvīm. 

 Ar aerosola žāvēšanas metodi izžāvētajiem materiāliem izmantojiet 
izkraušanas konteinerus ar vāku. 

 Nepieciešams ierīkot labu termoizolāciju. 

 Nepieciešamas skaidras norādes ar gaismas signāliem par to, 
ka žāvētājs darbojas. 

 Lietojiet siltuma atgūšanas un gaisa filtrēšanas sistēmu kopā ar 
žāvētāju. 

 Gaisa caurplūdei jānotiek caur zemspiediena ventilatoru. 

 Lietojot tiešo apsildi (gāzes vai naftas degļi), apsveriet iespēju 
nodrošināties pret sprādziena briesmām. 

 Konstruējiet slēgtas sistēmas, lai atvieglotu piekļuvi tīrīšanas un 
apkopes nolūkos. 

 Apstrādes iekārtās jānodrošina pazemināts spiediens, kas palīdz 
novērst noplūdes. 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem un 
gaisa ieplūdes vietām. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek apkopts, 

uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Apkopes personālam ieviesiet “darba atļauju” sistēmu. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras 
lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic ventilācijas ierīču darbības pārbaude, un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami risku ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus tīrus, 
kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; 
noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību un tos lietot, pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to 
skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba paņēmienu Rokasgrāmatas 
1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 
 
 
 

 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Pirms lietošanas 
pārbaudiet, vai blīves 
ir darba kārtībā. 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Lietojot aprīkojumu, 
jāpārbauda, vai tam nav 
noplūdes, bojājumu 
vai nodiluma pazīmju. 
Par visām atrastajām 
problēmām jāziņo darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, tad 
jāveic papildu pasākumi, 
kas ierobežo ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīda 
putekļu izplatīšanos, kamēr 
minētie trūkumi nav 
novērsti. 

 Pēc konteineru lietošanas 
tiem nekavējoties uzlieciet 
vāku. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus cietu 
vielu daļiņu satīrīšanai. 
Šķidrumus aizturiet vai 
uzsūciniet, izmantojot 
granulas vai paklājus. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālās aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 

 Ievērojiet visas īpašās 
procedūras pirms sistēmas 
atvēršanas vai ieiešanas 
tajā, piemēram, pirms 
izpūšanas un mazgāšanas. 
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2.2.33  Glazūras uzsmidzināšana – 
Keramikas izstrādājumi 

   
Šī darbība attiecas uz automātisku vai manuālu keramikas 
izstrādājumu glazēšanu ar uzsmidzināšanas metodi, izmantojot 
glazūras, kuru sastāvā ir kristāliskais silīcija dioksīds. 
 

 
 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, veicot keramikas 
izstrādājumu glazēšanu ar 
uzsmidzināšanas metodi, izmantojot 
glazūras, kuru sastāvā ir kristāliskais 
silīcija dioksīds. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pieeja 
 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 

saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Ja iespējams, pilnībā norobežojiet darba zonu. 
 Norobežojošajai konstrukcijai jābūt pietiekami dziļai, lai tajā 

pietiktu vietas aprīkojumam un materiāliem. 
 Gaisa plūsmas ātrumam norobežojuma priekšpusē jābūt vismaz 

1 m/s. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 
 Vaļējām zonām jābūt pēc iespējas mazākām, taču jānodrošina 

pietiekami daudz vietas darbu veikšanai saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Nodrošiniet pagriežamo galdu, lai atvieglotu visu virsmu 
pārklāšanu un lai operatoram nebūtu jāsmidzina pret gaisa 
plūsmu. 

 Neuzglabājiet priekšmetus ventilējamajā zonā, jo tie kavē gaisa 
plūsmu. Pielūkojiet, lai lieli priekšmeti neaizsprosto darba atveri. 

 Izmantojiet filtrus, lai nepieļautu glazūras nosēdumu veidošanos 
uz elektromotoriem, ventilatora spārniem un ventilācijas 
cauruļvadiem. 

 Ja iespējams, nodrošiniet ūdens smidzināšanas sistēmu, lai ar to 
saistītu lieko glazūru un nogādātu to rezervuārā. 

 Kur vien tas iespējams, darba zonu ierīkojiet tālāk no durvīm, 
logiem un koridoriem, lai nepieļautu caurvēja radītus traucējumus 
ventilācijas sistēmas darbībā un putekļu izplatīšanos. 

 Darba telpā, kura apgādāta ar nosūkšanas ventilāciju, jāievada 
tīrs gaiss nosūktā gaisa vietā. 

 Nodrošiniet vienkāršu iespēju pārbaudīt kontroles ierīču darbību – 
uzstādiet, piemēram, manometru, spiediena mērītāju vai viegli 
pārbaudāmu rādītāju (karodziņu). 

 Nosūktā gaisa izplūdi ierīkojiet drošā attālumā no durvīm, logiem 
un gaisa ieplūdes vietām. 

 Nav ieteicams pielietot gaisa recirkulāciju. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Ventilācijas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par šo ierīču 

paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai salīdzinātu ar 
veicamo testu rezultātiem. 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Vismaz reizi gadā jāveic tīrīšanas ierīču darbības pārbaude, un tās 
rezultāti jāsalīdzina ar minēto ierīču ražīguma rādītāju standartiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Regulāri veiciet darba vietas un aprīkojuma tīrīšanu. 

 Nekavējoties likvidējiet noplūdes. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Konteinerus glabājiet drošā vietā; tukšos konteinerus utilizējiet 
atbilstoši drošības noteikumiem. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 Nepieciešams veikt risku novērtēšanu, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami to ierobežošanas līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic ražotāja/piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

  
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 

 Raugieties, lai ventilācijas 
sistēma ir ieslēgta un 
darbojas. 

 Raugieties, lai tā pareizi 
darbojas; pārbaudiet 
manometru, spiediena 
mērītāju vai rādītāju. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Nepieļaujiet papīra maisu 
un citu atkritumu 
iesūkšanu ventilācijas 
cauruļvados. 

 Raugieties, lai lieli 
priekšmeti neaizsprosto 
darba atveri. 

 Bojātos izstrādājumus 
nekavējoties aizvāciet 
no darba zonas. 

 Pēc konteineru lietošanas 
tiem nekavējoties uzlieciet 
vāku. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 
Izmantojiet nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmienus cietu vielu 
daļiņu tīrīšanai. Par 
šķidrumiem. Šķidrumus 
aizturiet vai uzsūciniet, 
izmantojot granulas vai 
paklājus, vai arī 
aizskalojiet ar lielu ūdens 
daudzumu. Noplūdes 
rezultātus likvidējiet 
saskaņā ar drošības 
noteikumiem. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot 
sausu birsti vai saspiestu 
gaisu. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļus 
lietojiet, apkopiet un 
glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.34  Smalku sauso silīcija 
dioksīda produktu 
transportēšanas sistēmas 
 
Šī darbība attiecas uz smalku sauso silīcija dioksīda produktu 
transportēšanas sistēmas konstrukciju. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Ieteicams izmantot izolētas kvarca miltu transportēšanas sistēmas. 

 Pneimatiskās sistēmas ir piemērotas gan horizontālai, gan vertikālai 
kvarca miltu transportēšanai. 

 Horizontālai transportēšanai pneimatiskās sistēmās caurulēm, kur 
tas iespējams, jābūt novietotām ar slīpumu uz leju, lai nepieļautu miltu 
nosēšanos caurulēs un aizsprostojumu rašanos gadījumā, ja sistēmā 
zūd spiediens.  

 Cauruļvadiem pneimatiskajās sistēmās jābūt tā konstruētiem, lai 
minimizētu nevajadzīgus šķēršļus, kā arī lai samazinātu asu līkumu 
skaitu. Cauruļu savienojumiem jābūt pienācīgi hermetizētiem. 

 Pneimatiskajos konveijeros plūstošo gaisu nosūc putekļu 
nosūkšanas sistēma. Šā iemesla dēļ nedrīkst lietot pneimatiskos 
konveijerus, ja produkts ir pārāk smalks. Ja virsmas laukums 
pārsniedz 10 000 cm²/g, izmantojiet gliemeža transportierus. Putekļu 
nosūkšanas nodrošināšanai no garas iekārtas var būt nepieciešams 
vairāk nekā viens nosūkšanas ierīces pieslēgums, lai pareizi 
sabalansētu gaisa plūsmas. 

 Pneimatiskajiem konveijeriem jābūt novietotiem nedaudz slīpi, lai 
atvieglotu kvarca miltu horizontālo transportēšanu. Pneimatiskajos 
konveijeros izmantotais audums jāizvēlas tā, lai izvairītos no pārlieka 
ventilatora spiediena zuduma, bet vienlaikus kvarca milti nedrīkst izbirt 
cauri audumam un bloķēt to. 

 Gliemeža transportiera gliemezim jābūt izolētam. Kvarca miltu 
abrazīvo īpašību dēļ konstrukciju jāizstrādā speciālistiem (sazinieties 
ar pieredzes bagātu piegādātāju).  

 Gliemeža transportieriem var būt nepieciešama putekļu nosūkšanas 
sistēma, ja tie nav pieslēgti aprīkojumam, kas jau darbojas ar 
pazeminātu spiedienu. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Konveijera lentes beramo kvarca miltu transportēšanai. Tomēr tās 
var izmantot citu, rupjāku materiālu transportēšanai un iekārtās, kuras 
strādā ar maisos iepildītiem kvarca miltiem. Konveijeriem, ar kuru 
palīdzību tiek transportēti kvarca miltu maisi vai citi putekļaini 
materiāli, jābūt izolētiem un aprīkotiem ar putekļu nosūkšanas 
sistēmu. 

 Elevatori ir piemēroti vertikālai transportēšanai, ja tie ir pilnībā izolēti. 
Ja elevatori nav pieslēgti iekārtām, kuras darbojas ar pazeminātu 
spiedienu, tad var būt nepieciešamas putekļu nosūkšanas sistēmas. 

 Var būt nepieciešams pielietot gaisa plūdināšanu bunkuru apakšdaļā, 
kur tiek uzglabāti kvarca milti. Šādām sistēmām jābūt konstruētām tā, 
lai gaisa plūdināšana tiek pielietota tikai tad, kad nepieciešams 
panākt, lai kvarca milti izplūst no bunkura. Gaisa plūdināšanu nedrīkst 
atstāt ieslēgtu pastāvīgi situācijās, kurās gaiss var nekontrolēti izplūst 
un izraisīt kvarca miltu izplūšanu zem spiediena tālāk sistēmā. 

 

 
 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija 
dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par 
kvarca miltu produktu 
transportēšanas sistēmas 
konstrukciju. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus. 
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai. Tas 
ir, nepieciešams pielietot piemērotus 
aizsardzības līdzekļus un kaitējuma 
novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā 
silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 
putekļu iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā tīrīšanas ierīču vizuālo 
pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, 
tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās 
jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Piestipriniet pie durvīm piktogrammas, lai norādītu zonas, kurās 
nepieciešams lietot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus. 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Nodrošiniet pietiekami daudzas vietu, kur atrodas individuālās 
aizsardzības līdzekļi (piemēram, kaste ar vienreizējas lietošanas 
putekļu maskām). Apzīmējiet šīs vietas ar piktogrammām. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, 
kas nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Pārbaudiet, vai ēkas 
konstrukcijas elementi 
un jūsu darba aprīkojums 
nav bojāts vai nolietojies. 
Par visām atrastajām 
problēmām jāziņo darbu 
vadītājam. 

 Putekļu izplūde 
darbavietas gaisā un 
kvarca miltu parādīšanās 
uz grīdas un citām 
virsmām liecina par 
problēmām ar kvarca miltu 
transportēšanas sistēmām. 
Ziņojiet par to darbu 
vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamo kristālisko 
silīcija dioksīda putekļu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Uzreiz likvidējiet noplūdes 
sekas. Izmantojiet 
nosūkšanas vai slapjās 
tīrīšanas paņēmienus. 
Noplūdes rezultātus 
likvidējiet saskaņā ar 
drošības noteikumiem. 

 Vadības telpu tīrīšanu 
veiciet ar nosūkšanas 
vai slapjās tīrīšanas 
paņēmieniem. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālos aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.35  Urbšanas iekārtas 
ekspluatācija 
 
Šī darbība attiecas uz urbšanas operācijām iežos vai slāņos, kuri satur 
kristālisko silīcija dioksīdu. 

Urbšanas mērķis var būt pētniecisks vai iegulu novērtējums, vai to var 
veikt minerālu ieguves procesa ietvaros. 
 

  

Pieeja 
 

 Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

  

Konstrukcija un aprīkojums 
 

 Putekļu izplatīšanos var ierobežot, izmantojot ūdeni, kas tiek 
padots kopā ar saspiesto gaisu, un tādējādi apkarot putekļus. 
Eļļošanai var izmantot piedevas. 

 Raugieties, lai ūdens padeve būtu pietiekama un pastāvīga. 
Aukstā laikā jāveic papildu drošības pasākumi, lai nepieļautu 
sasalšanu. 

 Putekļu apkarošanai arī var izmantot ķīmiskas vielas, kas veido putas. 

 Kā alternatīvu var izmantot putekļu ierobežošanu, nosūcot sausos 
putekļus ar vietējo nosūkšanas ventilāciju, kas tiek pieslēgta 
atbilstošai putekļu nosūkšanas sistēmai (piemēram, maisa 
filtram/ciklonam), vai izmantojot ūdens smidzinātājus, kuri veido 
smalku migliņu. Par to skat. pamācībā 2.1.17. 

 Personāla izolēšanai no putekļu avotiem var izmantot urbšanas 
iekārtu ar iebūvētu vadības kabīni vai tālvadības telpu ar 
aizvērtām durvīm un logiem. 

 Vadības kabīnēm var ierīkot piespiedu gaisa filtrēšanu vai pilnu 
gaisa kondicionēšanu. 

 

  
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
putekļu izplatīšanās ierobežošanu, 
izmantojot urbšanas iekārtu 
akmeņlauztuvēs. Pamācības svarīgāko 
norādījumu ievērošana palīdzēs 
samazināt darba vides riskus.  
Iespējams, ka noteiktos gadījumos un 
atkarībā no apstākļiem nebūs 
nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darbavietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamā 
kristāliskā silīcija dioksīda iedarbībai. 
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Apkope 
 

 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 
apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

 Vēlams darbnīcā veikt visus apkopes darbus, kurus iespējams veikt 
darbnīcā. 

  

Pārbaude un izmēģināšana 
 

 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 
vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes.  

 Putekļu likvidēšanas un/vai nosūkšanas ierīču piegādātājam 
pieprasiet informāciju par šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet 
šo informāciju, lai salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus).  

  

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 

 Regulāri veiciet darbavietas tīrīšanu. 

 Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu. 

 Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus. 

  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 
aizsardzības līdzekļi. 

 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti 
pietiekami kontroles līdzekļi. Ja nepieciešams, tad jānodrošina un 
jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (ar atbilstošu 
aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti.  

 Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāja 
ieteiktajos termiņos. 

  

Apmācība 
 

 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 

 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 
riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

  

Uzraudzība 
 

 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 
skat. pamācībā 2.1.17. 

 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas 
nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 

 

 

 

 

 

 
Darbinieka kontrolsaraksts 
efektīvākai ierobežošanas 
pasākumu nodrošināšanai 
 
 

 Ja pielietojat slapjās 
putekļu ierobežošanas 
paņēmienus, pirms 
urbšanas iekārtas 
iedarbināšanas 
pārliecinieties par to, vai 
darbojas ūdens padeve. 

 Pielietojot sausās putekļu 
savākšanas paņēmienus, 
pārliecinieties, ka putekļu 
nosūkšanas sistēma ir 
ieslēgta un darbojas. 

 Lietojot tehniskās ierīces, 
jāpārbauda, vai tās pareizi 
darbojas un vai tām nav 
bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. Par visām 
atrastajām problēmām 
jāziņo darbu vadītājam. 

 Ja uzskatāt, ka putekļu 
izplatīšanās ierobežošanas 
aprīkojumam ir trūkumi, 
tad jāveic papildu 
pasākumi, kas ierobežo 
ieelpojamu kristālisko 
silīcija dioksīda daļiņu 
izplatīšanos, kamēr minētie 
trūkumi nav novērsti. 

 Vadības kabīnes tīrīšanai 
lietojiet nosūkšanas vai 
slapjās tīrīšanas 
paņēmienus. 

 Visus jūsu rīcībā esošos 
individuālos aizsardzības 
līdzekļus lietojiet, apkopiet 
un glabājiet saskaņā ar 
instrukcijām. 
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2.2.36  Putekļu apkarošana 
ar mitrināšanu 

   
Šī darbība attiecas uz ūdens plūdināšanas un smalkās smidzināšanas 
paņēmienu pielietošanu kristāliskā silīcija dioksīda putekļu apkarošanai 
un to koncentrācijas samazināšanai. 
 

 
 

 
 
Šī pamācība ir paredzēta darba 
devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt 
darba drošības un veselības 
aizsardzības likumdošanas prasības, 
kontrolējot darba veicēju saskari ar 
ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu. 
 
 
Šajā pamācībā sniegti padomi par 
pareiziem putekļu ierobežošanas 
paņēmieniem, izmantojot ūdens 
plūdināšanu un smalko smidzināšanu. 
Pamācības svarīgāko norādījumu 
ievērošana palīdzēs samazināt darba 
vides riskus. Iespējams, ka noteiktos 
gadījumos un atkarībā no apstākļiem 
nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus 
drošības pasākumus, kas norādīti šajā 
pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo 
kristālisko silīcija dioksīdu saistīto 
darba vides risku samazināšanai.  
Tas ir, nepieciešams pielietot 
piemērotus aizsardzības līdzekļus un 
kaitējuma novēršanas pasākumus. 
 
 
Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina 
personas, kas savā darbavietā var būt 
pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija 
dioksīda iedarbībai, lai minētās 
personas pēc iespējas labāk varētu 
veikt ieviestos kaitējuma novēršanas 
pasākumus. 
 
 
Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas, kurā 
aprakstīti silīcija dioksīda putekļu 
kaitīgās iedarbības novēršanas 
paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba 
vides risku kontrolēšanai darba vietās, 
kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 
iedarbībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieeja 
 

 Ierobežojiet pieeju darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras 
saņēmušas atbilstīgu atļauju. 

Konstrukcija un aprīkojums 
 Ja iespējams, kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu 

griešanai, sasmalcināšanai un formēšanai izmantojiet 
instrumentus ar ūdens padevi. 

 Apsveriet iespēju izmantot ūdens smidzinātājus darba virsmu 
apstrādei, ja nav pieejami instrumenti ar ūdens padevi. 

 Apstākļos, kad tas nevar nelabvēlīgi ietekmēt apstrādes procesu, 
produkta kvalitāti vai strādnieku veselību un drošību, lietojiet 
ūdens smidzināšanu darba zonās, kurās materiālu vai produktu 
apstrādes rezultātā gaisā varētu izplatīties kristāliskais silīcija 
dioksīds. 

 Raugieties, lai elektriskās sistēmas būtu pienācīgi aizsargātas pret 
briesmām, kas saistītas ar ūdens plūdināšanu vai smidzināšanu. 

 Veiciet pasākumus, lai nepieļautu legionellas un citu sīkbūtņu 
izplatīšanos ūdens uzglabāšanas un padeves sistēmās. 

 Veiciet piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu kanalizācijas 
ūdeņu un nogulšņu utilizēšanu saskaņā ar attiecīgiem 
noteikumiem. 
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Apkope 
 Raugieties, lai šiem nolūkiem izmantojamais aprīkojums tiek 

apkopts, uzturēts darba kārtībā un pareizi labots saskaņā ar 
piegādātāja/uzstādītāja norādījumiem. 

 Nodilstošo detaļu (filtru utt.) nomaiņu veiciet saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem. 

Pārbaude un izmēģināšana 
 Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet 

vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes 
veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms 
katras lietošanas reizes. 

 Putekļu likvidēšanas ierīču piegādātājam pieprasiet informāciju par 
šo ierīču paredzēto ražīgumu. Saglabājiet šo informāciju, lai 
salīdzinātu ar veicamo testu rezultātiem. 

 Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku 
(vismaz piecus gadus). 

Tīrīšana un kārtības uzturēšana 
 Putekļu apkarošanas aprīkojuma ar ūdens palīdzību tīrīšana jāveic 

saskaņā ar ražotāja/piegādātāja ieteikumiem. 
 Nepieļaujiet šķidru mālu/nogulšņu uzkrāšanos. 
 Raugieties, lai noplūdes tiktu nekavējoties satīrītas, un nodrošiniet 

atbilstošu noplūžu ierobežošanas aprīkojumu. 
 Raugieties, lai savāktie māli/nogulsnes neizžūst un lai putekļi 

neizplatās gaisā. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 Par tiem skat. pamācību 2.1.15, kurā aplūkoti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 
 Risku novērtēšanu nepieciešams veikt, lai noteiktu zonas, kurās 

jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. Ja nepieciešams, tad 
jānodrošina un jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi 
(ar atbilstošu aizsardzības pakāpi). 

 Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus 
tīrus, kad tie netiek lietoti. 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic 
ražotāja/piegādātāja ieteiktajos termiņos. 

Apmācība 
 Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli. 
 Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides 

riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības 
pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un tos lietot, pareizi rīkoties avārijas 
gadījumā. Par to skat. pamācībā 2.1.19 un Pareizo darba 
paņēmienu Rokasgrāmatas 1. daļā. 

Uzraudzība 
 Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to 

skat. pamācībā 2.1.17. 
 Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu visi līdzekļi, kas 

nepieciešami kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanai. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Darbinieka 
kontrolsaraksts 
efektīvākai 
ierobežošanas 
pasākumu 
nodrošināšanai 
 
 

 Pārliecinieties, ka putekļu 
apkarošanas iekārtas ar 
ūdens palīdzību darbojas 
pareizi. 

 Raugieties, lai būtu 
atbilstoši ūdens krājumi 
un lai tiktu nodrošināta 
nepārtraukta ūdens padeve 
putekļu apkarošanas 
iekārtu lietošanas laikā. 

 Aizsargājiet ūdens 
krājumus pret sasalšanu. 

 Pārliecinieties, vai nav 
bojājumu vai defektu; ja 
tādus atrodat, nekavējoties 
ziņojiet par tiem darbu 
vadītājam. 

 Nekavējoties likvidējiet 
noplūdes sekas. 

 Regulāri un pēc lietošanas 
notīriet putekļu 
apkarošanas aprīkojumu. 

 Uzturiet individuālos 
aizsardzības līdzekļus tīrus 
un pareizi tos uzglabājiet. 
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