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Geros praktikos vadovas d�l darbuotoj� sveikatos apsaugos 
tinkamai tvarkant ir naudojant kristalin� silicio dioksid� bei 

produktus, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido 
Preambul� 

 
 
1. Kod�l sudarytas šis vadovas 
 
Šis vadovas yra žini� ir duomen� rinkinys apie apie �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io 
kristalinio dioksido tvarkym�, kurie buvo surinkti iš pramon�s šak�, gaminan�i� 
arba/ir naudojan�i� produktus arba žaliavas su kristaliniu silicio dioksidu. Šio vadovo 
publikavimas yra pramon�s (darbdavi� ir darbuotoj�) ind�lis � darbuotoj� apsaug� 
nuo galimo profesinio �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio dioksido poveikio. 
 
2. Šio Geros praktikos vadovo tikslas 
 
Šio vadovo tikslas – suteikti produkt� ir medžiag�, kuri� sud�tyje yra kristalinio 
silicio dioksido, gamintojams ir naudotojams žini� apie praktin� �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido tvarkymo programos pritaikym� ir saug� 
kristalinio silicio dioksido naudojim� darbo vietoje. 
 
Silicio dioksid� gaminan�ios ir naudojan�ios pramon�s šakos pabr�žia, kad 
darbuotojai turi b�ti apsaugoti nuo galimo profesinio �kv�piamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio sveikatai. Tod�l pastangas reikia 
sutelkti � galim� �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido 
profesinio poveikio asmeniui darbo vietoje  sumažinim�. 
 
Tai yra kintamo pob�džio vadovas, kuriuo pagrindinis d�mesys yra skiramas 
svarbiausiais laikomiems aspektams. Nors vadovas yra išsamus, jame ne�manoma 
detaliai apžvelgti vis� r�pim� sri�i�. Vartotojams, klientams, darbuotojams ir 
skaitantiems asmenims patariama pasikonsultuoti su profesin�s sveikatos specialistais 
ir kitais ekspertais d�l vis� klausim�, susijusi� su �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io 
kristalinio silicio dioksido poveikio kontrole kiekvienoje konkre�ioje darbo vietoje. 
 
Šis Geros praktikos vadovas yra Susitarimo d�l darbuotoj� sveikatos apsaugos Priedas 
ir Geros praktikos princip� taikymo tvarkant ir naudojant kristalin� silicio dioksid� ir 
produktus, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido bei parengtas vadovaujantis 
tam tikrais principais: Šalys sutinka, kad kristalinis silicio dioksidas ir 
medžiagos/produktai/žaliavos, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido, kaip 
toliau aprašyta šio dokumento 5 Priede, yra svarb�s, naudingi ir dažnai nepakei�iami 
komponentai/sudedamosios dalys daugyb�je pramon�s šak� ir kitose profesin�se 
veiklos srityse, padedan�iose apsaugoti darbo vietas ir užtikrinti pramon�s šak� ir 
bendrovi� ekonomin� ateit�, tod�l j� gamyba ir platus naudojimas tur�t� t�stis. 
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 Pastaba naudotojams 
 
Šiame vadove pateikiama santrauka duomen�, surinkt� iš daugelio šaltini�, �skaitant 
egzistuojan�ius dokumentus, kuriose yra informacijos apie �kvepiam� plau�iuose 
nus�dant� silicio dioksid�, taip pat teisinius dokumentus ir pramon�je dirban�i� 
žmoni� patirt�. 
 
 Šiuo trumpu dokumentu ne�manoma išsamiai apžvelgti vis� min�t� klausim�, taip 
pat ne�manoma detaliai apžvelgti vis� su �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio 
silicio dioksido poveikiu darbo vietoje susijusi� sri�i�. Vartotojams, klientams, 
darbuotojams ir skaitantiesiems asmenims patariama pasikonsultuoti su profesin�s 
sveikatos specialistais ir kitais ekspertais d�l vis� klausim�, susijusi� su �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio kontrole kiekvienoje 
konkre�ioje darbo vietoje.  
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1 Dalis: Svarbiausi duomenys apie �kvepiam� plau�iuose 
nus�dant� kristalin� silicio dioksid�. 

1. �vadas 
 
Kristalinis silicio dioksidas yra svarbiausias komponentas medžiag�, kurios yra pla�iai 
naudojamos pramon�je ir daugelyje kasdieni� daikt�. Ne�manoma �sivaizduoti namus 
pastatytus be plyt�, skiedinio ar lang�, automobilius be varikli� ar priekini� stikl�, arba 
gyvenim� be keli� ir kit� transporto infrastrukt�ros element�, taip pat gyvenimo be stiklo ar 
keramikos dirbini�. 
 
Daugyb� met� yra žinoma, kad �kv�pus smulki�j� dulki�, kuri� sud�tyje yra kristalinio 
silicio dioksido, galima pakenkti plau�iams (sukelti silikoz�). Iš esm�s silikoz� yra 
seniausiai pasaulyje žinoma profesin� liga. Vis d�lto su kristalinio dioksido dulki� poveikiu 
susijusi� rizik� sveikatai galima kontroliuoti ir, naudojant tinkamas priemones, sumažinti 
arba visai pašalinti. Tiesiog reikia �vertinti rizik� ir imtis atitinkam� veiksm�. 
 
Pirmoji šio Geros praktikos vadovo dalis daugiausia skirta darbdaviams. Jos tikslas – pad�ti 
nuspr�sti, ar j� darbuotoj� ir kit� darbo vietoje esan�i� asmen� sveikatai keliama rizika yra 
susijusi su �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikiu. Šia 
broši�ra padedama darbdaviams �vertinti rizik� ir pateikiamos tam tikros bendrosios 
nuorodos d�l darbo vietoje patiriamo �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio 
dioksido poveikio kontrol�s metod�. Be to, joje pabr�žiama nuolatinio tobulinimo b�tinyb�. 
 
1 dalies pabaigoje pateiktas glosarijus, kuriame apib�dinamos kai kuri� šiame dokumente 
naudojam� technini� termin� reikšm�s.  
 
Antroji šios vadovo dalis skirta darbdaviams ir tiems, kurie tiesiogiai dirba su medžiagomis, 
kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido. Joje išsamiai aprašyti saug�s ši� medžiag� 
gamybos, tvarkymo ir naudojimo metodai. 
 

1.1 Kas yra silicio dioksidas? 
 
Silicio dioksidu vadinama grup� mineral�, susidedan�i� iš silicio ir  deguonies, t.y. 
element�, kuri� Žem�s plutoje yra daugiausia . Nors silicio dioksido chemin� formul� 
paprasta – SiO2, jis egzistuoja �vairi� form�. Silicio dioksidas yra dažniausiai randamas 
kristalinio b�vio, ta�iau taip pat b�na ir amorfinio (ne kristalinio) b�vio. Kristalinis silicio 
dioksidas yra kietas, chemiškai inertiškas, o jo lydymosi taškas yra aukštas. Šios savyb�s 
yra labai naudingos naudojant kristalin� silicio dioksid� �vairiose pramon�s šakose.  
 
Šiame Geros praktikos vadove nagrin�jamos tik trys iš daugyb�s kristalinio silicio dioksido 
form�: mineralinis kvarcas, kristobalitas ir tridimitas. Jame nenagrin�jami amorfinis 
kristalinis silicio dioksidas, lydytas silicio dioksidas ar kiti silikatiniai mineralai. Kvarcas, 
kristobalitas ir tridimitas dažnai vadinami "laisvuoju" kristaliniu silicio dioksidu, nes 
kristalinis silicio dioksidas n�ra chemiškai sujungtas. 
 
Kvarcas yra labiausiai paplitusi kristalinio silicio dioksido forma. Jis yra antrasis iš 
labiausiai Žem�s paviršiuje paplitusi� mineral�, jo rankama beveik vis� tip�, t.y. vulkanin�s 
kilm�s, metamorfini� ir nuos�dini� akmen� sudetyje. Kadangi kvarco gamtoje gausu, jis 
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fig�ruoja beveik vis� nauding�j� iškasen� gavybos procesuose. Nepriklausomai nuo 
pramonin�s veiklos, �kv�piamo plau�iuose nus�dan�io silicio dioksido yra aplinkoje. 
 
Kristobalitas ir tridimitas gamtoje n�ra paplit�. Ta�iau j� yra kai kuri� vulkanin�s kilm�s 
akmen� sud�tyje. Pramon�je kristobalitas gaunamas kaitinant (iki aukštesn�s nei 1400°C 
temperat�ros) kvarc�, pavyzdžiui, gaminant ir naudojant ugniai atsparias medžiagas. Be to, 
kristobalitas susiformuoja aukštoje temperat�roje kaitinant amorfin� silicio dioksid� arba 
kvarcin� stikl�. 
 

1.2 �kvepiamas plau�iuose nus�dantis kristalinis silicio dioksidas 
 
Ne visos dulk�s n�ra vienodos! Bet kurios r�šies dulk�se yra �vairaus dydžio daleli�, dažnai 
vadinam� dulki� frakcijomis. �kv�pt� dulki� žmogaus kv�pavimo sistemoje nus�dimo 
vieta labai priklauso nuo dulk�se esan�i� daleli� dydžio. 
 
Svarbiausios yra trys dulki� frakcijos: �kvepiam� gerklose nus�dan�i�, �kvepiam� 
bronchuose nus�dan�i� ir �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� frakcijos, kurios yra 
apib�dintos EN481 Europos standarte. Informacija apie š� standart� pateikiama 3.1 
skyriuje. Kristalinio silicio dioksido atveju, susir�pinim� kelia �kvepiam� plau�iuose 
nus�dan�i� dulki� frakcija d�l jos poveikio sveikatai. 
 
�kvepiamos plau�iuose nus�dan�ios dulk�s gali prasiskverbti iki plau�i�. Nat�rali� k�no 
gynybini� mechanizm� d�ka didel� �kv�piam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� dalis 
iškvepiama. Ta�iau ilgalaikio intensyvaus toki� dulki� poveikio atveju išvalyti plau�ius nuo 
j� tampa sud�tinga ir ilgalaikio dulki� kaupimosi poveikis sveikatai gali tapti negr�žtamas. 
Kadangi kristalinio silicio dioksido poveikis sveikatai susij�s su �kvepiam� plau�iuose 
nus�dan�i� dulki� frakcija, šiame Geros praktikos vadove pagrindinis d�mesys skiriamas 
�kv�piamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido kontrolei. 
 

1.3 Profesinis �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis 
 
Profesinis �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis gali 
pasireikšti bet kurioje darbo vietoje, kur ore susidaro dulk�s, kuri� sud�tyje yra �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido. 
 
�kv�piam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� dalel�s yra tokios smulkios, kad j� negalima 
pamatyti plika akimi. Ore susidarius dulk�ms, užtrunka daug laiko, kol �kvepiamos 
plau�iuose nus�dan�ios dulk�s nus�da. Vienintel� kart� dulk�ms patekus � darbo vietos or�, 
gali pasireikšti žymus profesinis poveikis. Faktiškai tose darbo vietose, kur oras nuolat 
maišomas ir netiekiamas grynas oras, �kv�piamos plau�iuose nus�dan�ios dulk�s ore gali 
išlikti  ištisas dienas. 
 
Profesinis �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis pasireiškia 
�vairiausiose pramon�s šakose, �skaitant kalnakasyb�, nauding�j� iškasen� gavyb�, 
mineral� apdorojim� (t.y. j� džiovinim�, smulkinim�, pilstym� � maišus ir tvarkym�), darb� 
su skal�nu, akmens skaldym� ir dekoravim�, liejini� gamyb�, plyt� ir plyteli� gamyb�, 
darb� su kai kuriomis ugniai atspariomis medžiagomis, statyb� (�skaitant darb� su akmeniu, 
betonu, plytomis ir kai kuriomis izoliacin�mis plokšt�mis), tuneli� statyb�, statini� 
restauravim�, keramikos pramon� bei puodininkyst�. 
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2. Silicio dioksidas ir pramon�s šakos, kuriuose naudojamas 
silicio dioksidas 

2.1 Kur yra silicio dioksido 
 
Kristalinio silicio dioksido kvarco pavidalu yra daugyb�je �vairi� medžiag�, o 
smiltainis yra beveik grynas kvarcas. Yra ir kit� silicio dioksido form�, ta�iau 
profesiniu atžvilgiu jos yra nereikšmingos. Žemiau esan�ioje lentel�je nurodoma, kiek 
paprastai yra "laisvojo" kristalinio silicio dioksido tam tikruose mineraliniuose 
šaltiniuose, ta�iau svarbu tur�ti omenyje, kad skai�iai gali skirtis. 
 
Mineraliniai šaltiniai Kristalinio silicio dioksido kiekis procentais  

Plastiškas molis 5 – 50% 

Bazaltas iki 5% 

Gamtinis diatomitas 5-30% 

Doleritas iki 15% 

Titnagas daugiau nei 90% 

Granitas iki 30% 

Stambiagr�dis smiltainis daugiau nei 80% 

Geležies r�da 7 – 15% 

Kalkakmenis paprastai mažiau nei 1% 

Kvarcitas daugiau nei 95% 

Sm�lis daugiau nei 90% 

Smiltainis daugiau nei 90% 

Molio skal�nas 40 – 60% 

Juodasis skal�nas iki 40% 
Šaltinis: HSE brochure, Control of respirable crystalline silica in quarries. 

 
2.2 Veiklos sritys, kuriose naudojamos medžiagos su kristaliniu silicio dioksidu. 
 
Užpildai 
 
Užpildai – tai statyboje naudojamos granuliuotos medžiagos. Kasmet Europoje 
pagaminama ir sunaudojama beveik 3 milijardai ton� užpild�. Ta�iau dauguma šioje 
srityje veikian�i� �moni� yra mažos ir vidutin�s. �prastin�je mažoje darbo aikštel�je 
paprastai dirba 7-10 asmen�.  Užpild� pramon� apjungia maždaug 25 000 gavybos 
viet� Europoje, kuriose dirba 250 000 ES darbuotoj�. 
Labiausiai gamtoje paplit� užpildai - sm�lis, žvyras ir skaldytas akmuo, kuri� sud�tyje 
laisvo silicio dioksido gali b�ti nuo 0% iki 100%. Vertinti asmenin� rizik� 
vadovaujantis šio Susitarimo reikalavimais privalu tik d�l medžiag�, kuri� sud�tyje 
silicio dioksido yra daug. Ta�iau net tokiais atvejais �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io 
kristalinio silicio dioksido poveikio rizika darbuotojams paprastai b�na nedidel�. Iš 
akmens pagamint� užpild� sud�tyje yra maža procentin� silicio dioksido dalis, kuri, 
be abejo, turi b�ti vertinama d�l asmeniui keliamos rizikos, ta�iau tikriausiai ji yra 
niekin� vertinant poveik� darbuotoj� sveikatai. 
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Keramikos pramon� 
 
Keramikos pramon�je silicio dioksidas daugiausia naudojamas kaip strukt�rinis molio  
ingredientas ir pagrindin� keramikos glaz�ros sudedamoji dalis. Pagrindiniai 
keramikos gaminiai, kuri� sud�tyje yra silicio dioksido: stalo ir dekoravimo 
reikmenys, higienos reikmenys, grind� ir sien� plytel�s, plytos ir stog� �erp�s, ugniai 
atsparios medžiagos ir kt. 
Beveik 2000 ES bendrovi� gamina keramikos gaminius. Apytikslis ES keramikos 
pramon�je dirban�i� darbuotoj� skai�ius yra 234 000. Keramikos pramon�s �moni� 
yra beveik visose ES valstyb�se nar�se. 
 
Liejini� gamyba 
 
Liejini� pramon�s gaminiai yra juod�j� metal�, plieno ir spalvot�j� metal� liejiniai, 
gaminami pilant išlydyt� metal� � formas, kurios paprastai dalimis arba visos 
pagamintos iš surišto kvarcinio sm�lio. Liejini� pramon� yra svarbi automobili� 
pramon�s, mašin� gamybos pramon�s ir kit� pramon�s šak� tiek�ja. Šioje pramon�s 
šakoje vyrauja mažos ir vidutin�s bendrov�s: ES valstyb�se nar�se yra apytiksliai 
4000 liejykl�, kuriose dirba 300 000 darbuotoj�. 
 
Stiklo pramon� 
 
Silicio dioksidas yra svarbiausias stikl� formuojantis oksidas, tod�l kvarcinis sm�lis 
yra pagrindinis vis� tip� stiklo ingredientas. Pagrindiniai stiklo gaminiai: stiklo tara 
(buteliai, stiklainiai ir pan.), lakštinis stiklas (pastatams, veidrodžiams, automobiliams 
ir kt.), nam� apyvokos reikm�ms skirtas stiklas (stalo reikmenys: stiklin�s, dubenys; 
dekoravimo elementai ir kt.), stiklo pluoštas (sustiprinimui, izoliacijai) ir specialios 
paskirties stiklas (televizoriams, laboratorij� �rangai, optikos gaminiams ir kt.). 
Stikl� gamina beveik 1 000 ES bendrovi�. Stiklo pramon�s �moni� yra visose 
Europos šalyse, o šioje pramon�s šakoje dirba daugiau nei 230 000 ES darbuotoj�. 
Išlydžius žaliav�, joje nebelieka kristalinio silicio dioksido. Stiklas yra amorfin� 
medžiaga. 
 
Pramonini� mineral� ir metal� r�d� gavybos pramon�s šakos  
 
Pramoniniai mineralai: 
 
Silicio dioksido yra daugelio pramonini� mineral� sud�tyje. Silicio dioksidas yra 
dažniausiai randamas kristalinio b�vio, ta�iau taip pat b�na ir amorfinio (ne 
kristalinio) b�vio. Kristalinis silicio dioksidas yra kietas, chemiškai inertiškas, o jo 
lydymosi taškas yra aukštas. Šios savyb�s yra labai naudingos naudojant silicio 
dioksid� �vairiose pramon�se šakose, daugiausia stiklo pramon�je, liejini� gamyboje, 
statyboje, keramikos pramon�je ir chemijos pramon�je. Kasmet Europoje yra 
išgaunama 145 milijonai ton� pramonini� mineral� (t.y. bentonito, borato, kalcio 
karbonato, diatomito, lauko špato, gipso, kaolino ir plastini� moli�, steatito ir kt.). Kai 
kuri�, bet ne vis� pramonini� mineral� sud�tyje gali b�ti �vairi� kieki� kristalinio 
silicio dioksido.  
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Šiuos pramoninius mineralus išgauna 300 bendrovi� arba grupi�, eksploatuojan�i� 
apie 810 kasykl� ir karjer� ir turin�i� 830 gamykl� 18 ES valstyb�se nar�se ir 
Šveicarijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje bei Kroatijoje. 
Pramonini� mineral� gavybos pramon�je dirba apie 100 000 ES darbuotoj�.  
 
Metal� r�dos: 
 
ES šalyse išgaunamos �vairi� metal� r�dos, o ES yra svarbi kai kuri� metal� r�d� 
išgav�ja, pavyzdžiui: gyvsidabrio, sidabro, švino, volframo, cinko, chromo, vario, 
geležies, aukso, kobalto, boksito, stibio, mangano, nikelio, titano. Kai kuriais atvejais 
Europos gav�jai yra tarp dešimties pasaulio stambiausi�. 
Metal� r�dos gaminamos 12 ES šali� nari�, taip pat Norvegijoje, Turkijoje, 
Bulgarijoje, Rumunijoje, Kosove ir Serbijoje. Europos S�jungoje metal� r�d� ir 
mineral� gavybos pramon�s šakose tiesiogiai dirba apie 23 000 darbuotoj�.  
Kai kuri�, bet ne vis�, metal� r�d� sud�tyje gali b�ti �vairi� kieki� kristalinio silicio 
dioksido.  
 
Cemento pramon� 
 
Cementas - miteliai, daugiausia naudojami kaip rišamoji medžiaga betono 
gamyboje. Cementas gaminamas keliais etapais, kuriuos iš esm�s sudaro šios 
pagrindin�s faz�s:  
- tarpinio produkto, vadinamojo "klinkerio" gaminimas aukštos temperat�ros 
(1450°C) degimo krosnyje kalcinuojant "žaliavos mišin�" iš molio, kalkakmeni� ir 
�vairi� pried�. 
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2004 metais cemento gamyba 25 dabartin�se ES valstyb�se nar�se pasiek� 233 
milijon� ton�, t.y. apytiksliai 11% bendros pasaulio gamybos apimties (2,1 milijard� 
ton�).  
ES yra beveik 340 gamykl�. Keturios iš penki� didžiausi� pasaulio cemento 
bendrovi� veikia Europoje. Cemento pramon�je dirba apie 55 000 ES darbuotoj�. 
 
Mineralin� vata 
 
Mineralin� vata pasižymi �vairiomis unikaliomis savyb�mis, tarp kuri� atsparumas 
aukštai temperat�rai ir ilgalaikis patvarumas. Ji gaminama iš lydyto stiklo, akmens 
arba nuodeg�, kurie suverpiami, sudarant � pluošt� panaši� strukt�r�, pasižymin�ia 
deriniu, atspariu šilumai, degimui ir garsui, labai svarbiu komercini� pastat� arba 
pramonini� objekt� terminei  ir garso izoliacijai. 
Šios savyb�s atsiranda d�l jos strukt�ros – susiv�lusi� plaušeli� kilim�lio, 
neleidžian�io cirkuliuoti orui ir d�l chemin�s sud�ties.  
Izoliacini� medžiag� gamintojai tobulina izoliacini� medžiag� gamybos standartus ir 
nuostatus, siekdami reaguoti � did�jant� visuomen�s susir�pinim� d�l aplinkosaugos. 
Iš vis� mineralini� vat� tik stiklo vata kelia susir�pinim� d�l kristalinio silicio 
dioksido, nes ji gaminama naudojant sm�l�, tuo tarpu akmens vata gaminama be 
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sm�lio. Išlydžius stiklo vatos žaliav�, joje nebelieka kristalinio silicio dioksido, ji 
tampa amorfine medžiaga.  
Stiklo pramon� yra visose Europos šalyse, o joje dirba daugiau nei 230 000 ES 
darbuotoj�.  
 
Gamtinio akmens pramon� 
 
Akmuo egzistuoja gamtoje kaip beveik paruošta statybai medžiaga. Ta�iau nedaugelis 
supranta, kad praeina milijonai met�, kol ši medžiaga tampa lengvai išgaunama ir 
apdorojama. 
Šioje pramon�s šakoje veikia tik mažos ir vidutin�s bendrov�s, kuriose darbuotoj� 
skai�ius svyruoja nuo 5 iki 100. Gamtinio akmens pramon� yra labai svarbi statybos 
pramon�s tiek�ja. ES yra daugiau nei 400 000 bendrovi�, kuriose dirba apytiksliai 420 
000 ES darbuotoj�. Darbas su gamtiniu akmeniu neapsiriboja tik jo išgavimu 
karjeruose. Daug svarbesnis yra akmens apdorojimas ir pritaikymas. Restauravimo 
darbai arba moderni� technologij� pritaikymai reikalauja kvalifikuoto išsilavinimo ir 
apmokymo, pradedant nuo darbinink� ir baigiant aukštos kvalifikacijos inžinieri�.  
 
Skiedini� pramon� 
 
Skiedinys apib�dinamas kaip užpild�, kuri� daleli� dydis paprastai b�na mažesnis nei 
4 mm (kartais dekoratyvinio tinko arba grind� išlyginamojo skiedinio užpild� dalel�s 
b�na mažesn�s nei 8 mm) ir vieno ar daugiau rišiklio mišinys, � kur� dar gali �eiti 
priedai ir/arba priemaišos. 
Skiedinyje su neorganiniais rišikliais b�na papildomo vandens. Skiedini� taikymo ir 
naudojimo sritis neapsiriboja m�rini� pastat� statyba. Did�ja grind� išlyginam�j� 
skiedini� sektorius. Yra daugyb� specialios paskirties skiedini�, skirt� betono 
konstrukcijoms remontuoti, plytel�ms taisyti, stogams, varžtams inkaruoti ir daugybei 
kit� darb� atlikti. 
Be to, sud�tin�s šilumin�s izoliacijos sistemos (ETICS), kurios taip pat yra skiedini� 
pramon�s produktas, yra viena iš svarbi� energijos taupymo priemoni�. Beveik 1 300 
ES bendrovi� gamina skiedinius. ES skiedini� pramon�je dirba daugiau nei 34 400 
darbuotoj�. 
 
Surenkamojo gelžbetonio konstrukcij� pramon� 
 
Surenkamojo gelžbetonio konstrukcijos - pla�iai visame pasaulyje naudojama 
statybin� medžiaga ir yra gaminamos �vairi� dydži� ir form� konstrukcijos (nuo 
smulki� trinkeli� iki 50 metr� ilgio tilt� blok�). 
Gaminant šias konstrukcijas, �vairiomis proporcijomis sumaišomi cementas, užpildai, 
vanduo, priedai ir priemaišos, o mišinys pilamas � formas ir paliekamas sustigti. � 
rink� gaminiai pristatomi kieto b�vio ir be dulki�. Daugiausia dulki� susidaro žaliav� 
tvarkymo ir gamini� mechaninio apdorojimo metu. 
Šioje pramon�s šakoje veikia mažos ir vidutin�s �mon�s, išsid�s�iusios visoje 
Europoje. ES nustatyti tokie skai�iai: 10 000 gamybos �moni�, 250 000 darbuotoj� ir 
300-400 milijon� ton� produkcijos. 
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3. �kvepiamas plau�iuose nus�dantis kristalinis silicio dioksidas ir 
jo poveikis sveikatai 

3.1 �kvepiamas plau�iuose nus�dantis kristalinis silicio dioksidas 
 
Nagrin�jant dulki� frakcijas, svarbiausios yra šios trys: �kvepiam� gerklose 
nus�dan�i�, �kvepiam� bronchuose nus�dan�i� ir �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� 
dulki� frakcijos. Ta�iau kristalinio silicio dioksido atveju didžiausi� susir�pinim� 
kelia �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� frakcija d�l savo galimo poveikio 
žmoni� sveikatai. 
 
Taip pat svarbu �sid�m�ti, kad nacionalin�s profesinio kristalinio silicio dioksido 
poveikio ribin�s vert�s taikomos �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� frakcijai. Ši 
dulki� frakcija – tai ore esan�i� teršal� dalis, kuri prasiskverbia � plau�i� alveolin� 
(duj� main�) srit�. Paprastai ji sudaro nuo 10 iki 20% �kvepiam� gerklose nus�dan�i� 
dulki� frakcijos, bet šis skai�ius gali ženkliai kisti. 
 
Žemiau esan�ioje diagramoje paaiškinti �vairi� dulki� frakcij� skirtumai: 
  

 
Šaltinis: Dichotomous model of aerosol fractionation according to Görner P. and Fabriès J.F. 

 
Total ambient aerosol Bendrasis aplinkoje esan�i� aerozolini� 

medžiag� kiekis 
Mouth, nose Burna, nosis 
Non inhalable Ne�kvepiamos 
Inhalable �kvepiamos, gerklose nus�dan�ios 
Extra thoracic Ekstra torakalin�s 
Thoracic Torakalin�s 
Tracheo bronchial Tracheobroncin�s 
Bronchi Bronchin�s 
Respirable �kvepiamos, plau�iuose nus�dan�ios 
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Kitame puslapyje esan�ioje iliustracijoje parodytos skirtingos plau�i� sritys. Gerklos 
(pamin�tos diagramoje) yra tarp rykl�s (viršutin�s kv�pavimo tak� dalies) ir trach�jos 
(kv�puojamosios gerkl�s). Plau�i� alveolin� srit� sudaro apytikriai 300 milijon� 
alveoli�, arba oro maišeli�. 
 

 
Skirting� plau�i� sri�i� diagrama. 

pharynx rykl� 
larynx gerklos 
trachea & primary bronchi trach�ja ir viršutiniai bronchai 
secondary bronchi apatiniai bronchai 
terminal bronchi bronchiol�s 
alveoli alveol�s 
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Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Tarptautin� standart� organizacija (ISO) 
susitar� d�l standartizuot� konvencij�, skirt� dulki� ir aerozoli� sanitarini�-higienini� 
bandini� �mimui darbo vietose (EN 481, ISO 7708). 
 
Šios konvencijos nurodo techninius reikalavimus instrumentams, naudojamiems 
galimam �kveiam� aerozoli� poveikiui sveikatai nustatyti. 
 
Žemiau esan�ioje iliustracijoje pateikiamos bandini� �mimo konvencijos:  
 
 

 
�kvepiam� gerklose nus�dan�i�, �kvepiam� bronchuose nus�dan�i�  ir �kvepiam� 
plau�iuose nus�dan�i� daleli� konvencijos, išreikštos  vis� ore esan�i� daleli� 
procentine dalimi, pagal EN 481. 
 
Percentage of total airborne particles in 
convention  

Vis� ore esan�i� daleli� procentin� dalis 
konvencijomis 

Respirable convention �kvepiama plau�iuose nus�danti 
konvencija 

Thoracic convention �kvepiama bronchuose nus�danti 
konvencija 

Inhalable convention �kvepiama gerklose nus�danti konvencija 
Aerodynamic diameter Aerodinaminis diametras 
 
Schemoje parodyta tikimyb� tam tikro aerodinaminio skersmens dalelei prasiskverbti 
� skirtingas žmogaus kv�pavimo sistemos sritis.  
 
Pavyzdžiui, pagal �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� daleli� konvencij� tikimyb�, kad 
dalel�, kurios aerodinaminis skersmuo yra 4 µm, prasiskverbs � alveolin� plau�i� srit�, 
sudaro 50% (arba 0,5). Taip pat tikimyb�, kad dalel�, kurios aerodinaminis skersmuo 
yra 5 µm, prasiskverbs � ši� plau�i� srit� sudaro 30% (arba 0,3). 
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Žemiau esan�ioje lentel�je pateikiamos konvencij� skaitin�s reikšm�s, išreikštos 
procentin�mis dalimis. 
 
 

Vis� ore esan�i� daleli� procentin� dalis 
Aerodinaminis 

skersmuo 
µm 

�kvepiam� gerklose 
nus�dan�i� daleli� 

konvencija 
% 

Ikvepiam� 
bronchuose 

nus�dan�i� daleli� 
konvencija 

% 

Ikvepiam� 
plau�iuose 

nus�dan�i� daleli� 
konvencija 
Konvencija 

% 
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   
 
Šaltinis: EN 481. Konvencij� skaitin�s reikšm�s, išreikštos procentin�mis dalimis nuo vis� ore esan�i� 

daleli� 
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3.2 �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis 
sveikatai 

 
Žmon�s darbe retai patiria gryno kristalinio silicio dioksido poveik�. Dažniausiai 
darbo vietoje �kvepiamos dulk�s - kristalinio silicio dioksodo ir kit� medžiag� 
mišinys.  
 
Individo reakcija tikriausiai priklausys nuo: 

- dulki� pob�džio (t.y. daleli� dydžio ir j� paviršiaus chemini� savybi�) ir 
kristalinio silicio dioksido kiekio dulki� sud�tyje 

- dulki� frakcijos 
- poveikio asmeniui masto ir pob�džio (trukm�s, dažnumo ir intensyvumo, 

kuriam �takos gali tur�ti darbo metodai) 
- asmenini� fiziologini� charakteristik� 
- r�kymo �pro�i� 

 
Silikoz� 
 
Silikoz� - pla�iai žinomas pavojinga sveikatai liga, nuo seno asocijuojama su 
�kvepiamomis dulk�mis, kuri� sud�tyje yra silicio dioksido (Fubini 1998). 
 
Silikoz� yra vienas dažniausi� asbestin�s pneumokonioz�s tip�. Tai mazgin� 
progresuojanti fibroz�, kuri� sukelia smulki�j� kristalinio silicio dioksido daleli� 
kaupimasis plau�iuose. Giliausi� plau�i� sri�i� pažeidimai gali sukelti kv�pavimo 
sunkum� ir, kai kuriais atvejais, tapti  mirties priežastimi. Stambesn�s (plau�iuose 
nenus�dan�ios) dalel�s dažniausiai nus�da pagrindiniuose kv�pavimo sistemos 
takuose ir gali b�ti pašalinti kartu su gleiv�mis (HSE 1998). 
 
Silikoz� - viena seniausi� pasaulyje žinom� profesini� lig�. J� sukelia �kvepiamas 
plau�iuose nus�dantis silicio dioksidas (Stacey P. 2005).  
Silikoz�s sunkumas laipsnis gali labai svyruoti, nuo "paprastos silikoz�s" iki " sunkios 
progresuojan�ios fibroz�s". Literat�roje (EUR 14768; INRS 1997) aprašyti trys 
silikoz�s tipai: 
 

- 	mi� silikoz� sukelia labai intensyvus �kvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikis, patirtas per palyginti trump� laikotarp� (5 metus).  Liga pasižymi 
greitai progresuojan�iu dusuliu ir mirtimi, dažniausiai per m�nes� nuo ligos 
pradžios. 

- Progresuojanti silikoz� gali išsivystyti per 5-10 intensyvaus �kvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikio met�. 

- L�tin� silikoz� dažnai apib�dinama kaip  rezultatas neintensyvaus �kvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikio, kuris yra patiriamas ilgesn� laikotarp� 
(daugiau ne 10 met�). 

 
Ateityje susirgim� silikoze skai�i� galima sumažinti pritaikius atitinkamas priemones, 
skirtas sumažinti poveik� dulki�, kuri� sud�tyje yra silicio dioksido. Šios priemon�s 
apima patobulint� darbo praktik�, technin� kontrol�, apsaugin� �rang� ir mokymo 
programas. 
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Silicio dioksidas ir v�žio rizika 
 
1997 metais Tarptautin�je v�žio tyrim� agent�roje (IARC) sudaryta darbo grup�, kuri 
neturi teisin�s galios Europos S�jungoje, bet yra autoritetingas organas v�žio tyrim� 
srityje, vadovaudamasi literat�ros apžvalga padar� išvad�, kad �kvepiamas plau�iuose 
nus�dantis silicio dioksidas, kurio poveik� žmon�s patiria darbo vietose, yra  
kancerogeninis.  
 
Darydama toki� išvad�, IARC darbo grup� pažym�jo, kad kancerogeniškumas buvo 
nustatytas ne visose nagrin�tose pramon�s šakose ir gali priklausyti nuo kristaliniam 
silicio dioksidui b�ding� savybi� arba nuo išor�s veiksni�, �takojan�i� jo biologin� 
aktyvum�. 
 
Rekomendacija (SUM DOC 94 final), kuri� pareng� ES Profesinio chemini� veiksni� 
poveikio ribini� ver�i� mokslo komitetas (SCOEL), buvo priimta 2003 met� biržel�. 
Svarbiausios dokumento išvados: 
 
Pagrindinis �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio 
žmon�ms padarinys yra silikoz�. Yra pakankamai duomen�, leidžian�i� daryti  
išvad�, kad santykin� plau�i� v�žio rizika žmon�ms, sergantiems silikoze, yra didesn� 
(ir akivaizdžiai n�ra didesn� karjer� ir keramikos pramon�s darbuotojams, 
nesergantiems silikoze). Tod�l silikoz�s prevencija taip pat pad�s sumažinti v�žio 
rizik�. Kadangi negalima tiksliai nustatyti silikoz�s  atsiradim� lemian�ios medžiagos 
poveikio ribos , tod�l bet koks poveikio sumažinimas pad�s sumažinti silikoz�s rizik�. 
 
 
Kiti poveikio sveikatai padariniai 
 
Mokslin�je literat�roje yra pranešim� apie galim� ryš� tarp silicio dioksido poveikio, 
sklerodermijos (autoimunin�s ligos) ir padid�jusios inkst� ligos rizikos. Daugiau 
informacijos šiuo klausimu galima rasti specializuotoje literat�roje apie silicio 
dioksido poveik� ir jo �taka sveikatai (Fubini 1998). 
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4. Rizikos valdymas - k� reikia daryti? 
 
Šio skyriaus tikslas - patarti skaitytojams kada ir kaip taikyti Geros praktikos vadove 
pateikiamus ir su konkre�iomis aplinkyb�mis susijusius patarimus.  
 
Jame paprastu klausim� ir atsakym� formatu pateikiama pagrindin� rizikos valdymo 
metodika, kuri turi b�ti taikoma darbo vietose, kuriose asmenys gali patirti �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio dioksido poveik�.  
 
 

 
 
Rasite nurodym� šiais klausimais:  
 

 

Vertinimas 
 
Kaip �vertinti, ar esama žymios �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio rizikos. 
 

 
 

Kontrol� 
 
Kaip nuspr�sti, kokias kontrol�s ir prevencijos priemones 
reikia taikyti, siekiant �veikti nustatytas rizikas –  pašalinti 
jas arba sumažinti iki leistino lygio. 
 

 
 

Steb�sena 
 
Kaip steb�ti taikom� kontrol�s priemoni� veiksmingum�. 
Kaip steb�ti darbuotoj� sveikat�. 
 

 
 

Švietimas 
 
Koki� informacij� ir instrukcijas reikia pateikti 
darbuotojams ir kokius mokymus surengti, siekiant juos 
šviesti  ir suteikti žini� apie galimas rizikas. 
 

 
Rizikos valdymo etapai – Vertinimas, Kontrol�, Steb�sena ir Švietimas sudaro 
Europos sveikatos ir saugos teis�s akt� pagrind�. 

 
Vadovaudamasis paskesniuose puslapiuose pateikiamais patarimais, 
skaitytojas gal�s lengviau nuspr�sti, kiek gali pritaikyti Geros praktikos 
vadovo patarimus pagal savo situacij�. 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

Geros praktikos vadovas -  �kvepiamas plau�iuose nus�dantis kristalinis silicio dioksidas   17 

1 Klausimas:  Kaip nustatyti, ar mano darbo vietoje žmon�s patiria �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik�? 
 

Atsakymas: �kvepiamas plau�iuose nus�dantis silicio dioksidas patenka � k�n� 
kartu su �kv�piamomis dulk�mis, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio 
dioksido. Kuomet dulki� daleli� dydis yra pakankamai mažas (pvz. 
dalel�s priskiriamos �kvepiamai plau�iuose nus�dan�iai frakcijai), 
tuomet dulk�s nukeliauja gilyn � plau�ius. Tokiu atveju �kvepiamas 
plau�iuose nus�dantis kristalinis silicio dioksidas gali tur�ti poveikio 
sveikatai. Profesin� �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio 
dioksido poveik� galima patirti bet kurioje darbo vietoje, kai ore 
susidaro dulk�s, dal� kuri� sudaro �kvepiamas plau�iuose nus�dantis 
kristalinis silicio dioksidas. Profesinis �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis patiriamas daugelyje 
pramon�s šak�. 

 

Nor�dami atlikti pradin� vertinim�, leisiant� nustatyti, ar esama žymios 
�kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio 
rizikos, naudokite žemiau pateikt� veiksm� sekos schem�. Galimas 
kristalinio silicio dioksido daleli� buvimas reiškia, kad rizika yra. Jei 
numatomos rizikos n�ra, neprivalote imtis joki� specifini� priemoni�. 
Ta�iau tur�tum�te visada laikytis bendr�j� prevencijos princip�.  

 
Schema:  Pradinio vertinimo proced�ra.  

Ne 

1. Pakeitimai: 
� proces� 
� �statym� 
� naudojam� medžiag� 
 

2. Atsiradusios naujos 
       technologijos 
 

3. Rezultatai: 
� Poveikio asmeniui 

steb�senos 
� Sveikatos prieži�ros 

programos 

Ar kristalinio silicio 
dioksido paprastai yra 

proceso metu naudojamoje 
medžiagoje, ar jis yra 

sugeneruojamas? 

Arproceso metu 
naudojamose 

medžiagose yra 
smulki� daleli�, ar jos 

gali b�ti 
sugeneruojamos?  

 

�vertinkite �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io 

kristalinio silicio dioksido 
poveik� asmeniui 
irdokumentuose 

užregistruokite gautus 
duomenis 

Pereikite prie 2 klausimo. 
 

Taikykite 
bendruosius 
prevencijos 
principus, 
�skaitant 
nuolatin� 
perži�r�. 

Taikykite 
bendruosius 
prevencijos 
principus, 
�skaitant 
nuolatin� 
perži�r�. 

Taip/nežinau 

Taip/nežinau 

Ne 

Nuolatin� 
perži�ra 

Nuolatin� 
perži�ra 
 

Žr. lentel�: Procesai, 
kuri� metu susidaro 
smulkios dalel�s, 2 
Priedas. 

Pavyzdži� žr. 2.1 
Skyriaus lentel�je (1 
dalis)  
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Žemiau pateikta lentel�, gauta iš kalnakasybos/nauding�j� iškasen� gavybos 
pramon�s, yra pavyzdin� ir gali pad�ti �vertinti, ar j�s� konkre�ioje 
darbo vietoje vykstan�i�  proces� metu gali susidaryti smulkios 
dalel�s, kurios b�damos ore gali sukelti �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik� asmeniui.  

 
Lentel�: Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik�: 
 

KALNAKASYBOS/NAUDING	J	 
IŠKASEN	 GAVYBOS 

PROCESAS 

Kur gali susidaryti smulkios dalel�s? 
(s�rašas n�ra baigtinis) 

GAVYBA  
(Kalnakasyba ir nauding�j� 
iškasen� gavyba) 

• V�jo keliamos dulk�s 
• Darbai šratasrau�iu valymo �taisu 
• Purenimas / darbas buldozeriu 
• Transporto priemon�s judesiai 
• Konvejerinis transportavimas 
• Krovimas ir iškrovimas 
• Gr�žimas 

 

TRUPINIMAS ir MALIMAS  • Visi sausi procesai 
• Žema rizika šlapio malimo metu 

PLOVIMAS 
CHEMINIS APDOROJIMAS 
ATSKYRIMAS 

Maža oro dulki� susidarymo rizika 

DŽIOVINIMAS IR 
KALCINAVIMAS  

Visi sausi ir kalcinavimo procesai 

SAUSAS ATSIJOJIMAS  
SAUSAS SMULKINIMAS 

• Visi sauso atsijojimo procesai 
• Visi sauso smulkinimo procesai 

PAKAVIMAS • Pilstymas � maišus 
• Krovimas ant pale�i�  
• Transporto priemoni� judesiai 

KROVIMAS � STIRTAS • V�jo keliamos dulk�s iš stirt� 
• Transporto priemoni� judesiai aplink stirtas 

KROVIMAS ir IŠKROVIMAS • Transporto priemon�s krovimas (laisvas medžiag� 
kritimas) 

• Transporto priemon�s judesiai 
• Konvejerinis transportavimas 

TECHNIN	 PRIEŽI
RA Veiksmai, reikalaujantys �rangos 
išmontavimo/atidarymo/panaudojimo arba ��jimo � zonas, 
kuriose vyksta aukš�iau nurodyti procesai, kuri� metu kyla 
dulk�s. 

VALYMAS Valymo veiksmai, kuriems atlikti reikia �eiti � zonas, kuriose 
vyksta aukš�iau nurodyti procesai kuri� metu kyla dulk�s, 
ir/arba panaudoti saus� šepet� arba susl�gt� or�. 

 
Kiti pavyzdžiai pateikiami 2 priede. 
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2 Klausimas:  Kaip �vertinti �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio 
dioksido poveik� asmeniui?  
 
Atsakymas: Naudokite žemiau pateikt� paprast� veiksm� sekos schem� jeigu norite 
�vertinti poveikio asmeniui lygmenis. Šiame etape praverst� surašyti išsamias 
pastabas apie šiuo metu j�s� darbo vietoje taikomas dulki� kontrol�s priemones. Šios 
informacijos jums prireiks v�liau, kai nor�site �vertinti, ar taikomos priemon�s 
atitinka bendruosius prevencijos principus.  
 

 
 

Schema: �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio 
asmeniui lygmen� vertinimas. 

1 Pakeitimai: 
�   proces� 
�   �statym� 
�   naudojam� medžiag� 
 
2 Atsiradusios 
 naujos technologijos 
 
4. 3 Rezultatai: 
� Poveikio asmeniui  

steb�senos 
� Sveikatos prieži�ros 

 programos 
 

ES standart�  
EN 689 
atitinkantis 
metodas 

 

Identifikuokite darbo vietoje esan�ias 
medžiagas ir procesus, nuo kuri� � or� 

gali pakilti �kvepiamos plau�iuose 
nus�dan�ios kristalinio silicio dioksido 

dulk�s 

Identifikuokite, kuriuos 
darbuotojus gali veikti šios 
dulk�s, kuriose vietose ir 
kokiomis aplinkyb�mis  

Identifikuokite dulki� 
poveikio kiekvienam 

individui dažn� ir trukm�  

Identifikuokite esamas 
kontrol�s priemones  

Nuolatin� 
perži�ra 
 

Atlikite povekio asmeniui 
steb�sen� 

 

Palyginkite rezultatus su 
atitinkamomis poveikio 

ribomis  
 

Nuolatin� 
perži�ra 

 

Pereikite prie 3 klausimo 
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Poveikio asmeniui steb�sena 
 
Vienintelis b�das išmatuoti ir skai�iais išreikšti darbo vietos atmosferoje esan�io 
�kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido kiek� - paimti oro 
bandinius ir atlikti surinkt� dulki� analiz�. Profesinio poveikio vertinimas - tai 
žmogaus kontakto su teršalais intensyvumo, dažnumo ir trukm�s matavimo ir 
vertinimo procesas. 
 
Paprastai naudojami du matavimo tipai: 

- Asmeninis; 
- Statinis. 

Abu matavimo tipai gali b�ti taikomi kartu, nes yra vienas kit� papildantys. 
Sprendimus d�l tinkamiausio pasirinkimo priima darbdavi� ir darbuotoj� atstov� 
paskirti ekspertai, atsižvelgdami � nacionalini� ir Europos teisini� norm� 
reikalavimus. 
 
Bendrieji dulk�tumo steb�senos reikalavimai (paimti iš Europos standart� EN 689 ir 
EN 1232) pateikiami “Dulk�tumo steb�senos protokole", Susitarimo d�l darbuotoj� 
sveikatos apsaugos taikant Geros praktikos principus tvarkant ir naudojant kristalin� 
silicio dioksid� ir produktus, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido 2 Priede. 
Produkt� ir žaliav�, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido gamintojai ir 
galutiniai naudotojai raginami priimti š� protokol�. 
 
Patarti d�l dulk�tumo steb�senos programos organizavimo gali kompetentingas darbo 
higienos gydytojas. 
 
Profesinio poveikio ribin�s vert�s 
 
Profesinio poveikio ribin� vert� - tai reikšm�, atitinkanti didžiausios ore esan�io 
teršalo, kurio poveik� darbuotojas gali patirti, koncentracijos vidutin� svertin� dyd�, 
išmatuot� per nurodyt� bazin� period�, paprastai per aštuonias valandas. 
 
Šiuo metu yra daug skirting� profesinio poveikio ribini� ver�i�, kurias nustato 
atskiros Europos S�jungos valstyb�s nar�s (žr. pried�). Šios ribin�s vert�s yra visos 
skirtingos. Be to, j� negalima tiesiogiai palyginti.  
 
Šiuo metu bendros Europos S�jungai nustatytos profesinio �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio dioksido poveikio ribin�s vert�s n�ra. 
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3 klausimas:  Atlikau poveikio vertinim�, bet nežinau kaip interpretuoti 
rezultatus. K� reikia daryti dabar? 

 
Atsakymas: Tur�tum�te palyginti j�s� vertinimo rezultatus su profesinio �kvepiamo 

plau�iuose nus�dan�io kristalinio dioksido poveikio ribine verte, 
nustatyta j�s� šalyje ir patikrinti, ar ji atitinka bendruosius prevencijos 
principus.  
Gali prireikti �gyvendinti papildomas kontrol�s priemones 
(vadovaujantis bendraisiais prevencijos principais), skirtas �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio dioksido poveikiui pašalinti arba 
sumažinti, kad atitiktum�te profesinio poveikio ribin� vert�.  
Bet kuriuo atveju tur�tum�te savo darbuotojams surengti mokymus 
apie sveikatos rizikos veiksnius, kuriuos sukelia �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio dioksido poveikis bei apie si�lom� kontrol�s 
priemoni� naudojim�. 
Jums pad�s toliau pateikiama veiksm� sekos schema. 

 
 

Schema: Paprasta sprendimo d�l �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio dioksido poveikio 
kontrol�s pri�mimo veiksm� sekos schema. 

 

 

2 Teiginys: j�s� 
dulk�tumo kontrol�s 

priemon�s jau atitinka 
bendruosius 

prevencijos principus. 

 
 
 
 
 

Ar abu teiginiai 
yra taikytini pagal 
j�s� aplinkybes? 

 

J�s jau laikot�s 
Geros praktikos 
rekomendacij� 

 

Darbuotojams 
suteikite informacijos, 

instruktuokite ir 
apmokykite; Užduo�i� 

lapas 2.1.19. 
 

Reguliariai perži�r�kite 
poveikio vertinimo 

duomenis– sugr�žkite 
prie 1 klausimo 

Taikykite papildomas 
dulk�tumo kontrol�s 

priemones, 
vadovaudamiesi  2 

dalies užduo�i� 
lapuose pateikiamais 

patarimais 

Geros praktikos 
vadovas: 

pasirinkite 
užduo�i� lap� 

Taikykite 
bendruosius 
prevencijos 

principus, �skaitant 
informavim�, 

instruktavim� ir 
apmokym� 

 

Reguliariai perži�r�kite 
poveikio vertinimo 

duomenis–  sugr�žkite 
prie 2 klausimo 

 

Taip 

 Ne 

1 Teiginys: vertinimo 
rezultatai rodo, kad 
n�ra galimybi�, jog 
poveikio asmeniui 

lygmuo b�t� didesnis 
už nacionalines 

profesinio poveikio 
ribas.  

 

Geros praktikos 
vadovas: 

Užduo�i� lapas 
2.1.19.apie 

apmokym� ir 
informacij�  

Geros praktikos 
vadovas: 2.1.19. 
Užduo�i� lapas, 

skirtas mokymui ir 
informavimui   
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Bendrieji prevencijos principai 
 
Rengdami š� Geros praktikos vadov�, autoriai atsižvelg� � prevencijos strategij�, 
apib�dint� Tarybos Direktyvoje 89/391/EEB ir � jos transponavim� nacionaliniuose 
�statymuose.  
 
Apibr�žti devyni prevencijos principai, o juos taikantis asmuo privalo laikytis šios 
prevencini� priemoni� hierarchijos: 
 

- rizikos veiksni� vengimas 
- ne�manom� išvengti rizikos veiksni� vertinimas 
- šaltinio rizikos veiksni� šalinimas 
- darbo pritaikymas asmeniui 
- techninio progreso pritaikymas 
- pavojing� keitimas nepavojingais arba mažiau pavojingais 
- nuoseklios visapusiškos prevencijos politikos vystymas (�skaitant darbuotoj� 

sveikatos b�kl�s steb�jim�) 
-  kolektyvini� saugos priemoni� prioriteto prieš asmens saugos priemones 

nustatymas 
- atitinkamos informacijos, nurodym� ir mokym� suteikimas darbuotojams 

 
Aukš�iau išvardint� princip� praktinio pritaikymo darbo vietose, kur tvarkomas 
kristalinis silicio dioksidas, pavyzdžiai: 
 
• Pakeitimas: atsižvelgdami � ekonominius, techninius ir mokslinius kriterijus, 

pakeiskite proces�, kurio metu susidaro dulk�s, procesu, kurio metu dulki� 
susidaryt� mažiau (pavyzdžiui, saus� proces� pakeiskite šlapiu,  arba rankin� – 
automatizuotu). 

• Technin�s kontrol�s priemoni� taikymas: dulki� šalinimo sistemos (dulki� 
nusodinimas1, surinkimas2 ir j� plitimo sulaikymas3) ir izoliavimo metodai4. 

• Gera gamybos organizavimo ir valdymo praktika. 
• Darbo b�das: nustatyti saugaus darbo proced�ras, užtikrinti perk�limo � kita 

darb� galimyb�. 
• Asmens saugos priemon�s: suteikti apsauginius drabužius ir  kv�pavimo tak� 

apsaugos priemones. 
• Švietimas: surengti darbuotojams atitinkam� mokym� sveikatos ir saugos darbe 

klausimais, suteikti informacijos ir nurodym�, pagal konkre�i� j� darbo viet� ar 
atliekam� darb�. 

 

 
 

                                                
1 pavyzdžiui, vandeniu, garais, purškiant vandens ir oro smulk� mišin�. 
2 pavyzdžiui, ciklonais, grandykl�mis, rankoviniais filtrais, elektrostatiniais dulk�gaudžiais ir dulki� 
siurbliais. 
3 pavyzdžiui, paketuojant. 
4 pavyzdžiui, tiekiant � patalp� gryn� or�. 

Šalies nar�s Profesinio poveikio ribini� ver�i� laikymasis yra tiktai dalis 
Rizikos valdymo proceso. Visuomet turite papildomai užtikrinti, kad bus 
laikomasi Tarybos direktyva 89/391/EEB nustatyt� Bendr�j� prevencijos 
princip�. 
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Darbuotoj� mokymas 
 
Viename šio vadovo 2 dalies užduo�i� lape pateikiami išsam�s nurodymai d�l 
formato ir turinio mokymo, kur� reikia surengti darbuotojams, siekiant informuoti juos 
apie galimus sveikatos rizikos veiksnius, kylan�ius d�l tvarkymo ir naudojimo 
medžiag�, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido. 
 
Rizikos valdymas - Santrauka 
 
Toliau esan�ioje diagramoje pateikta rizikos valdymo proceso santrauka, sudaryta 
atsižvelgiant tiek � darbdavio, tiek � darbuotojo pozicij�, kuomet siekiama kontroliuoti 
�kvepiam� plau�iuose nus�dant� silicio dioksid�. 
 
Bendrov�se �gyvendint� sveikatos ir saugos sistem� reikalavim� privalo paisyti ir 
darbdavys, ir darbuotojas. 
 

DARBDAVIAI 
Sveikatos ir saugos valdymo 

politika 
 

Rizikos vertinimas dalyvaujant 
darbuotojams 

 
Poveikio lygi� matavimas 

 
Investavimas � technin�s 

kontrol�s priemones 
 

Saugaus darbo proced�r� 
rengimas 

 
Darbuotoj� informavimas, 
instruktavimas ir mokymas 

 
Apr�pinimas asmens saugos 

priemon�mis  
 

Sveikatos b�kl�s steb�jimas 
 

Darbuotoj� atstov� pakankamo 
dalyvavimo užtikrinimas 

 
Atsižvelgti � vis� tip� darbuotojus, 

t.y. rangovus, 
laikinuosius darbuotojus, dirban�ius 

pagal laikin�j� sutart�, agent�ras, 
studentus- 

praktikantus, jaunim� ir naujus 
darbuotojus. 

DARBUOTOJAI 
Dalyvavimas/Bendradarbiavi

mas su darbdaviu  
 

Prisid�jimas prie rizikos 
vertinimo proceso 

 
Saugaus darbo proced�r� 

laikymasis 
 

Dalyvavimas sveikatos b�kl�s 
steb�jime 

 
 

Dalyvavimas mokyme 
 
 

Asmens saugos priemoni� 
d�v�jimas 

 
 

Darbdavio informavimas apie 
problemas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RIZIKOS 
VEIKSNI	 

KONTROL
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Glosarijus 
 
Aerodinaminis skersmuo:  sferos skersmuo, kurios tankis yra 1g.cm³, o ribinis kritimo ore 
greitis yra toks pat, kaip ir nagrin�jamos dalel�s, esant tokiai pa�iai temperat�rai, sl�giui ir 
santykiniam oro dr�gnumui. 
 
Pilstymas � maišus: procesas, kurio metu produktai dedami � maišus (rankomis arba 
automatizuotai). 
 
Kontrol�s priemon�s: priemon�s, kuri� imamasi siekiant iki leistino lygio sumažinti asmens 
darbo vietoje patiriam� teršal� poveik�. 
 
Trupinimas: procesas, kurio metu stambiagr�d� medžiaga smulkinama (trupinama) � 
mažesnius fragmentus. 
 
Dulk�s: dispersinis kietos medžiagos paskirstymas ore, sukeltas mechanini� proces� arba 
maišymo. 
 
Epidemiologija: tai mokslas, nagrin�jantis su sveikata susijusi� s�lyg� ir jas lemian�i� 
veiksni� atsiradim� ir plitim� tam tikroje populiacijoje bei apie ši� tyrim� pritaikym�  
kontroliuojant sveikatos problemas. 
 
Poveikis: �kvepiamasis poveikis pasireiškia kaip rezultatas ore esan�i� teršal� daleli� buvimo 
darbuotojo kv�pavimo zonoje. Jis apib�dinamas teršalo koncentracija, nustatyta matuojant 
poveik� per tok� pat bazin� laikotarp�, koks buvo panaudotas profesinio poveikio ribinei vertei 
nustatyti. 
 
Profesinio poveikio vertinimas: tai žmogaus kontakto su teršalais, kuri� gali b�ti darbo 
aplinkoje, intensyvumo, dažnumo ir trukm�s matavimo ir vertinimo procesas. 
 
Smulkinimas: mineral� apdorojimo procesas, kurio metu atskiri mineral� gr�deliai 
smulkinami iki reikiamo dydžio daleli�, paprastai iki smulki� milteli�. Šis procesas kartais 
vadinamas "malimu", nes atliekamas specialaus mal�no viduje. 
 
Pavojus: medžiagai b�dinga savyb� potencialiai padaryti žal�. 
 
Sveikatos b�kl�s steb�jimas: atskiro darbuotojo vertinimas siekiant nustatyti to individo 
sveikatos b�kl�. 
 
HSE: Didžiosios Britanijos Sveikatos ir Darb� saugos vykdomoji institucija. 
 
IARC: Tarptautin� v�žio tyrim� agent�ra. 
 
�kvepiamos gerklose nus�dan�ios dulk�s (taip pat vadinamos Visos �kvepiamos gerklose 
nus�dan�ios dulk�s): ore esan�ios medžiagos frakcija, kv�pavimo metu patenkanti � nos� ir 
burn�, d�l to galinti kauptis bet kur kv�pavimo takuose (MDHS 14/2). Standarte EN 481 
nurodytos procentin�s dalys vis� pakibusi� daleli�, kurias galima �kv�pti, priklausomai nuo 
daleli� dydžio. 
 
INRS: Nacionalinis saugos tyrim� institutas. 
 
ISO: Tarptautin� standart� organizacija. 
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Matavimas: procesas, vykdomas norint nustatyti ore esan�i� medžiagos daleli� koncentracij� 
darbo vietos aplinkoje. 
 
Matavimo proced�ra: darbo vietos ore esan�io vieno ar daugiau teršal� �mini� �mimo ir 
analizavimo proced�ra. 
 
Malimas: mineral� apdorojimo procesas, kurio metu mineral� gabalai smulkinami � atskirus 
gr�delius. Taip pat žr. “smulkinimas”. 
 
Profesinio poveikio ribin� vert�: didžiausias darbo vietos ore esan�io teršalo poveikis, kur� 
darbuotojui leistina patirti. Šis rodiklis atitinka didžiausi� ore esan�io teršalo, kurio poveik� 
darbuotojas gali patirti, koncentracijos vidutin� svertin� dyd�, išmatuot� per nurodyt� bazin� 
period�, paprastai per aštuonias valandas. 
 
Asmens saugos priemon�: priemon�, skirta darbuotojui d�v�ti arba kitaip naudoti ir 
apsaugoti j� nuo vieno ar keli� pavoj�, galin�i� kelti gr�sm� jo sveikatai ir saugumui darbe, 
arba bet koks priedas arba aksesuaras, skirtas šiam tikslui pasiekti. 
 
Asmeninis �mini� �miklis (arba asmeninis �mini� �mimo �taisas): asmens d�vimas �taisas, 
kuriuo imami oro �miniai asmens kv�pavimo zonoje, siekiant nustatyti j� veikian�i� ore 
esan�i� teršal� poveik�. 
 
Plau�i� alveolin� sritis: plau�i� duj� main� sritis, kuri� sudaro apytiksliai 300 milijon� 
alveoli�, arba  oro maišeli�. 
 
Prevencija: profesini� rizikos veiksni� sveikatai ir saugumui šalinimo arba mažinimo 
procesas. 
 
�kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� frakcija: ore esan�ios medžiagos frakcija, kurios 
dalel�s prasiskverbia � plau�i� duj� main� srit�.  
 
Rizika: žalos atsiradimo tikimyb� naudojant medžiag� ir/arba patiriant jo poveik�. 
 
Standartas:  dokumentas, parengtas bendru sutarimu ir priimtas pripažintos organizacijos, 
veikian�ios standartizacijos srityje. Toks dokumentas nustato �prastam ir daugkartiniam 
naudojimui tinkan�ias taisykles ir gaires, skirtas optimaliai tvarkai tam tikroje srityje �vesti. 
 
Stacionarus �mini� �miklis: �mini� �mimo �taisas, nejudamai pastatytas darbo vietoje 
matavimo laikotarpiui (skirtingai nuo asmens d�vimo �taiso). 
 
�kvepiam� bronchuose nus�dan�i� dulki� frakcija: ore esan�ios medžiagos frakcija, 
kurios dalel�s prasiskverbia už gerkl�. 
 
Darbo vieta: visa zona, skirta atskiroms darbo vietoms ir  patogumams patalpinti, prie kurios 
darbuotojai turi prieig� savo darbo kontekste. 
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1 Priedas: Lentel�: Profesinio medžiag� poveikio ribin�s vert�s ( mg/m³) – 2006 met� sausis (bus �traukti vis� 25 ES šali� 
duomenys) 

Šioje lentel�je pateikiamos Europos šalyse nustatytos profesinio poveikio ribin�s vert�s (OEL) kvarcui, kristobalitui ir tridimitui. Šalyje pasirodžius naujoms profesinio poveikio ribin�ms vert�ms 
(mg/m�), jos bus bes�lygiškai �trauktos � š� dokument�.  
 
 

 OEL pavadinimas Pri�m� Kvarcas Kristobalitas Tridimitas 

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

Belgija  Ministère de l’Emploi et du Travail 0,1 0,05 0,05 

Danija Slenkstin� ribin� vert� Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Suomija Profesinio poveikio standartas National Board of Labour Protection 0,2 0,1 0,1 

Pranc�zija Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 arba 25k/Q   

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

Vokietija Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -5 - - 

Graikija  Kalnakasybos �statymai 0,16 0,05 0,05 

Airija  2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) 0,05 0,05 0,05 

Italija Slenkstin� ribin� vert� Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0,05 0,05 0,05 

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

Nyderlandai Maximaal Aanvarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0,075 0,075 0,075 

Norvegija Administrative Normer (8hTWA) for 
Forurensing I ArbeidsmiljØet 

Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Portugalija Slenkstin� ribin� vert� Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 0,1 0,05 0,05 

Ispanija 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 arba 25k/Q   

              2,1) Naujai si�loma (išskyrus angliakasyb�) 0,1 0,05 0,05 

Švedija Yrkeshygieniska Gränsvärden National Board of Occupational Safety and Health 0,1 0,05 0,05 

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

Jungtin� Chemin�s medžiagos poveikio ribin� Health & Safety Executive   0,37 0,3 0,3 
 
Q : kvarco procentin� dalis 
K: kenksmingumo koeficientas (lygus 1) 
Šaltinis: adaptuotas Pramonini� mineral� gavybos asociacijos (IMA-Europe) dokumentas, data : 04/1/7, atnaujinta versija pateikiama: http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html 
OEL reikšm�s taikytinos 100 % kvarcui, kristobalitui arba tridimitui. Kai kuriose šalyse dulki� mišiniams nustatytos specialios taisykl�s, pavyzdžiui Pranc�zijoje naudojama tokia lygtis: Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 +Ct/0,05 < 1 (kur 
C = koncentracija, ns = ne silicio dioksido, q = kvarco, c = kristobalito, t = tridimito), kurioje visi kintamieji išreikšti mg/m³. 

                                                
5

 Vokietijoje nuo 2005 met� nenaudojamos kristalinio silicio dioksido OEL reikšm�s; vietoje OEL taikoma darbuotoj� sveikatos apsaugos sistema. 
6 Pagal kalnakasybos teis�s aktus ir 307/1986 prezidento dekret� d�l darbuotoj� sveikatos apsaugos darbo metu veikiant specifin�ms chemin�ms medžiagoms,  �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio 
dioksido profesinio poveikio ribin� vert� skai�iuojama pagal formul� OEL = 10/ (%Q+2), kur Q= laisvo kristalinio silicio dioksido procentin� koncentracija �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� frakcijoje. 
7 Jungtin�je Karalyst�je numatoma ši poveikio ribin� vert�: 0,1 mg/m³3. 
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2 priedas 
 
Lentel�: Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti 
�kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik�: 
 
1. Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti �kvepiamo 

plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik� cemento pramon�je: 
 
�kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido (�PNKSD) poveikis gali priklausyti nuo 
naudojam� medžiag� tipo. 
�kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido (�PNKSD) buvimo rizika nedidel� ir 
gali kilti tik pradini� cemento gamybos proceso fazi� metu (gavyba/kasyba, žaliav� 
transportavimas, smulkinimas/trupinimas, žaliav� malimas). Degimo krosnyje ir po jos rizika 
nežymi. 
 

Cemento gamyba  Kur gali susidaryti �PNKSD dulk�s? 

Gavyba/kasyba V�jo keliamos dulk�s  
Darbai šratasrau�io valymo �taisu 
Purenimas / darbas buldozeriu 

Žaliav� transportavimas Transporto priemoni� jud�jimas (dažniausiai uždaros sistemos) 
Konvejerinis transportavimas (dažniausiai uždaros sistemos) 
Krovimas ir iškrovimas (dažniausiai uždaros sistemos)  
 

Smulkinimas/trupinimas Žaliav� apdorojimas: molis, sm�lis, kalkakmenis, diatomit� gruntas 

Žaliav� milteliai Keliamos dulk�s (dažniausiai uždaros sistemos) 
Technin� prieži�ra (dažniausiai uždaros sistemos) 

Žaliav� milteli� maišymas, 
sand�liavimas ir 
transportavimas 

-  

Degimo krosnis - 

Transportavimas ir 
sand�liavimas 

- 

Cemento gamykla - 

Pakavimas Pilstymas � maišus 
Krovimas ant pale�i� 

Transportavimas Transporto priemon�s pakrovimas 
Transporto priemon�s jud�jimas 

Technin� prieži�ra Veiksmai, reikalaujantys �rangos demontavimo/atidarymo/panaudojimo 
arba ��jimo � zonas, kuriose vyksta aukš�iau nurodyti procesai, kuri� 
metu kyla dulk�s. 
Rizika labai priklauso nuo medžiag� tipo (t.y. nuo gamybos proceso 
faz�s) 

Valymas Valymo veiksmai, kuriems atlikti reikia �eiti � zonas, kuriose vyksta 
aukš�iau nurodyti procesai, kuri� metu kyla dulk�s. 
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2. Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti �kvepiamo 

plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik� stiklo ir mineralin�s vatos 
pramon�je: 

 
 

 
Stiklo gamyba 

 

 
Kur gali susidaryti smulkios kristalinio silicio 

dioksido dalel�s? 
Žaliav� sand�liavimas 
 
 
 

Kai sand�liuojama ne bunkeryje 
- v�jo išsklaidymas 
- krovimas / iškrovimas 
- transportavimas (konvejerio diržas) 

 
�krovos paruošimas 
 
 
 

 
- maišymas 
- tiekimas transporteriu 
- valymas 

Krovimas ir transportavimas 
 
 
 

 
- �krovos sudedamosios dalys 
 

�krovos pakrovimas 
 
 
 

 
- rankinis �krovos pakrovimas 
- automatizuotas �krovos pakrovimas 

Filtravimo �renginys 
 
 
 

 
- eksploatavimas 
- valymas 
- technin� prieži�ra 
- remontas 

Valymo darbai 
 
 
 

 
- �krovos konvejerio �renginys 
- krosnies dalys 

Remonto ir išmontavimo darbai 
 
 

 
- �krovos konvejerio �renginys 
- krosnies dalys 
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3. Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti �kvepiamo 

plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik� keramikos pramon�je: 
 
 

KERAMIKOS GAMYBOS (*) 
PROCESAS 

Kur gali susidaryti smulkios dalel�s? 
(s�rašas n�ra baigtinis) 

Tiekimas, iškrovimas, 
transportavimas, sand�liavimas 

• Transporto priemon�s jud�jimas 
• Transporto priemon�s iškrovimas / biri� medžiag� 

iškrovimas 
• Biri� medžiag� autocisternos iškrovimas (išp�timas) 
• Maiš� tuštinimas 
• Konvejerinis transportavimas 
• Kitos transportavimo sistemos 
 

Žaliav� paruošimas gaminiui ir 
glaz�rai 

• Medžiag� dozavimas 
• Medžiag� maišymas 
• Smulkinimas / malimas 
• Atsijojimas 
• Vandens šalinimas (purškiamoji džiovykla) 
 

Nedid�l� rizika dr�gn� proces� metu: 
• Dr�gnas malimas 
• Plastifikacija 
• Padalinimas 

 
Formavimas • Sausas presavimas 

• Izostatinis presavimas 
• Nesustingusios medžiagos  formavimas taikant 

mašinini apdirbim� 
• Nuliet� dali� mechaninis apdorojimas 
• Baigiamasis apdirbimas 
 

Nedid�l� rizika dr�gn� proces� metu: 
• Form� sudarymas  
• Šlikerio liejimas 
• Plastinis formavimas 

 
Džiovinimas • Periodiškas ir nuolatinis džiovinimas  

 

Glaz�ravimas • Glaz�ros purškimas 
 

Nedid�l� rizika dr�gn� proces� metu: 
• Glaz�ravimas panardinant 
• Glaz�ravimas apliejant 
• Dekoravimas 

 
Degimas • Degimas (pirminis, baigiamasis, dekoratyvinis, …) 

 

Baigiamasis apdorojimas • Šlifavimas  
• Poliravimas 
• Karpymas / pjaustymas 
• Gr�žimas 

 
Nedidel� oro dulki� susidarymo rizika: 
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KERAMIKOS GAMYBOS (*) 
PROCESAS 

Kur gali susidaryti smulkios dalel�s? 
(s�rašas n�ra baigtinis) 

• R�šiavimas 
• Pakavimas 

 
Technin� prieži�ra • Ugniai atspari� medžiag� karpymas (degimo 

krosnims) 
• Dulki� arba nuos�d� šalinimas iš ištraukimo �taiso 

 
Valymas • Sausas valymas  

 
Nedidel� oro dulki� susidarymo rizika: 

• šlapias valymas 
 

 
(*) ne visiems keramikos gaminiams reikalingi visi gamybos proceso etapai 
 

4.Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik� liejimo pramon�je: 

 
Liejini� gamyba  Kur gali susidaryti smulkios dalel�s? 

Sm�lio transportavimas ir 
sand�liavimas 

Tiekimas pneumatiniu transporteriu 
 

Sm�lio ruošimas Maišymas 
Transportavimas 
 

Gurgu�io gaminimas ir 
liejimas 

Maišymas 
Transportavimas 
 

Lydymo cechas Ugniai atspari� medžiag� aptaisymas ir atskyrimas (sam�iai, 
krosnys) 
 

Išst�mimas Sm�lio atskyrimas nuo liejini� 
 

Liejini� apkapojimo ir 
valymo cechas 

Valymas šratasrau�iu �taisu 
Liejini� šlifavimas 
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5.  Procesai, kuri� metu susidaro smulkios dalel�s, galin�ios sukelti �kvepiamo 
plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik� gelžbetonio konstrukcij� 
pramon�je: 

 
 
 

Gelžbetonio konstrukcij� gamyba Kur gali susidaryti smulkios kristalinio 
silicio dioksido dalel�s? 

ŽALIAVOS Bendrasis sand�liavimas (lauke ir patalpoje) 

(tiekimas, iškrovimas, transportavimas 
ir sand�liavimas) Tvarkymo ir transportavimo sistemos 

  Maiš� ištuštinimas 

  Krovimas ir iškrovimas 

  Mineral� trupinimas/smulkinimas  

BETONO GAMYBA Medžiag� maišymas 

Dažniausiai dr�gnas procesas Biri� medžiag� dozavimas 

  Džiovinimas 

  Dulki� nusodinimas vandeniu 

  Plastinis formavimas 

POGAMYBINIS LAIKOTARPIS Galutinis apdorojimas (sausas) 

  Bendrasis sand�liavimas (lauke ir patalpoje) 

  Tvarkymo ir transportavimo sistemos 

Valymas Form� valymas 

  Tvarkymo ir transportavimo sistemos 

  
  
(*) ne visoms surenkamojo gelžbetonio konstrukcijoms reikalingi visi gamybos proceso 
etapai 
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 2 dalis: Užduo�i� vadovas 33 
 
Šios dulk�tumo precencijai skirtos Geros praktikos vadovo dalies tikslas - sumažinti 
rizik�, kuri gali kilti darbuotojams, veikiamiems �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io 
kristalinio silicio dioksido. 
 
Pirmajame skyriuje pateikiama �vadin� informacija apie �kvepiam� plau�iuose  nus�dant� 
kristalin� silicio dioksid�. 
 
Antrajame skyriuje pateikiami �vair�s užduo�i� atlikimo nurodym� lapai, kuriuose 
aprašomi geros praktikos metodai �vairioms �prastoms ir specifin�ms užduotims atlikti. 
Bendr�j� nurodym� lapai (2.1 skyrius) taikytini visoms pramon�ms šakoms, 
pasirašiusioms Susitarim� d�l darbuotoj� sveikatos apsaugos ir Geros praktikos princip� 
taikymo tvarkant ir naudojant kristalin� silicio dioksid� ir produktus, kuri� sud�tyje yra 
kristalinio silicio dioksido. Specifini� užduo�i� lapai (2.2 skyrius) skirti tik tam tikroms 
pramon�s šakoms. 
 

1. �vadas 
 
Kas yra �kvepiamas plau�iuose nus�dantis silicio dioksidas? 
 
Pagal apibr�žim� �kvepiamas plau�iuose nus�dantis silicio dioksidas – tai ore esan�io 
kristalinio silicio dioksido dulki� frakcija, galinti prasiskverbti � plau�i� alveolin� (duj� 
main�) srit�. 
 
Kristalinio silicio dioksido atveju susir�pinim� kelia �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� 
dulki� frakcija d�l jos poveikio sveikatai. �kvepiam� plau�iuose nus�dan�i� dulki� 
dalel�s yra tokios smulkios, kad j� negalima pamatyti plika akimi. Ore susidarius 
dulk�ms, užtrunka daug laiko, kol �kvepiamos plau�iuose nus�dan�ios dulk�s nus�da. 
Vienintel� kart� dulk�ms patekus � darbo vietos or�, gali pasireikšti žymus profesinis 
poveikis. Faktiškai, tose darbo vietose, kur oras nuolat maišomas ir netiekiamas grynas 
oras, �kvepiamos plau�iuose nus�dan�ios dulk�s ore gali išlikti  ištisas dienas. 
 
Kaip �kvepiamas plau�iuose nus�dantis kristalinis silicio dioksidas patenka � k�n�? 
 
�kvepiamas plau�iuose nus�dantis silicio dioksidas patenka � k�n� kartu su �kvepiamomis 
dulk�mis, kuri� sud�tyje yra kristalinio silicio dioksido. Kuomet dulki� daleli� dydis yra 
pakankamai mažas (pvz. dalel�s priskiriamos �kvepiamai plau�iuose nus�dan�iai 
frakcijai), tuomet dulk�s nukeliauja gilyn � plau�ius. Tokiu atveju �kvepiamas plau�iuose 
nus�dantis kristalinis silicio dioksidas gali tur�ti poveikio sveikatai. 
 
Kokie yra žinomi �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido 
poveikio sveikatai padariniai? 
 
Pagrindinis �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikio 
padarinys sveikatai yra silikoz�. 
 
Silikoz� yra vienas dažniausi� pneumokonioz�s tip�. Silikoz� - tai  mazgin� 
progresuojanti fibroz�, kuri� sukelia smulki�j� kristalinio silicio dioksido daleli� 
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kaupimasis plau�iuose. Kai žmogus ilg� laik� patiria intensyv� �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik�, k�no nat�ral�s gynybiniai mechanizmai 
gali tapti nepaj�g�s išvalyti plau�ius. Ilgalaikio dulki� kaupimosi poveikis sveikatai gali 
tapti negr�žtamas. Giliausi� plau�i� sri�i� pažeidimai gali sukelti kv�pavimo sunkum� ir, 
kai kuriais atvejais, tapti  mirties priežastimi. Stambesn�s (plau�iuose nenus�dan�ios) 
dalel�s dažniausiai nus�da pagrindiniuose kv�pavimo sistemos takuose ir gali b�ti 
pašalintos kartu su gleiv�mis (HSE 1998). 
 
Silikoz� - viena seniausi� pasaulyje žinom� profesini� lig�, j� sukelia �kvepiamas 
plau�iuose nus�dantis silicio dioksidas (Stacey P.R 2005).  
 
Darbuotojai retai patiria gryno kristalinio silicio dioksido poveik�. Dažniausiai, darbo 
vietoje �kvepiamos dulk�s yra kristalinio silicio dioksido ir kit� medžiag� mišinys. 
 
Asmens reakcija tikriausiai priklausys nuo: 

- dulki� pob�džio ir silicio dioksido kiekio dulki� sud�tyje 
- dulki� frakcijos 
- poveikio asmeniui masto ir pob�džio (trukm�s, dažnumo ir intensyvumo, 

kuriam �takos gali tur�ti darbo metodai) 
- asmenini� fiziologini� charakteristik� 
- r�kymo �pro�i� 

 
Kur galima aptikti �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io silicio dioksido? 
 
�kvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikis gali pasireikšti bet kurioje darbo vietoje, 
kai ore susidaro dulk�s, dal� kuri� sudaro �kvepiamas plau�iuose nus�dantis kristalinis 
silicio dioksidas.  
 
Profesinis �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis 
pasireiškia �vairiausiose pramon�s šakose, �skaitant kalnakasyb�, nauding�j� iškasen� 
gavyb�, mineral� apdorojim� (t.y. j� džiovinim�, smulkinim�, pilstym� � maišus ir 
tvarkym�), darb� su skal�nu, akmens skaldym� ir dekoravim�, liejini� gamyb�, plyt� ir 
plyteli� gamyb�, darb� su kai kuriomis ugniai atspariomis medžiagomis, statyb�, 
�skaitant darb� su akmeniu, betonu, plytomis ir kai kuriomis izoliacin�mis lentomis, 
tuneli� statyb�, statini� restauravim� (dažym�), keramikos pramon� bei puodininkyst�. 
 
Kaip naudoti Užduo�i� lapus 
 
Kiekvienoje darbo aikštel�je, prieš prad�dami bet kokius darbus, kuri� metu gali 
pasireikšti �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveikis, 
darbdaviai privalo atlikti rizikos vertinim�, nustatyti poveikio šaltin�, prigimt� ir 
intensyvum�. 
 
Kai atlikus rizikos vertinim� paaišk�ja, kad darbuotojai gali patirti �kvepiamo plau�iuose 
nus�dan�io kristalinio silicio dioksido poveik�, reikia imtis poveikio kontrol�s priemoni�. 
 
Toliau pateikiamuose užduo�i� lapuose aprašomos tinkamos kontrol�s priemon�s, 
pad�sian�ios darbuotojams sumažinti poveikio lygius atliekant daugel� �prast� darbo 
funkcij�. Sprendžiant kur�(-iuos) lap�(-us) pritaikyti, pirmenyb� reikia teikti žymiausiems 
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darbo vietoje esantiems �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io kristalinio silicio dioksido 
poveikio šaltiniams.  
 
Siekiant iki minimumo sumažinti �kvepiamo plau�iuose nus�dan�io silicio dioksido 
poveik�, t.y. �gyvendinti tinkamas apsaugos ir prevencijos priemones, pagal Direktyvos 
98/24 II dalies reikalavimus, priklausomai nuo specifini� kiekvieno atvejo aplinkybi�, 
imtis vis� užduo�i� lapuose nurodyt� kontrol�s priemoni� gali neprireikti. 



2.  Užduočių atlikimo nurodymų lapai 
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 Užpildai Cementas Keramika 
Ruošiniai 
Betonas 

Liejykla Stiklas 
Pramonė 
Mineralai 

Mineralas 
Vata 

Kasyba Skiedinys 
Gamtiniai 
akmenys 

2.1  Užduočių atlikimo nurodymų lapai 

2.1.1 Valymas x x x x x x x x x x x 

2.1.2 Statinių konstrukcija x x x x x x x x x x x 

2.1.3 Kontrolinių patalpų konstrukcija x x x x x x x x x x x 

2.1.4. Vamzdyno konstrukcija x x x x x x x x x x x 

2.1.5 Dulkių ištraukimo įtaisų konstrukcija x x x x x x x x x x x 

2.1.6 Dulkėtumo stebsena x x x x x x x x x x x 

2.1.7 Bendrasis sandėliavimas patalpoje x x x x x x x x x x x 

2.1.8 Bendrasis sandėliavimas lauke x x x x x x x x x x x 

2.1.9 Bendrasis vėdinimas x x x x x x x x x x x 

2.1.10 Tinkama higiena x x x x x x x x x x x 

2.1.11 Tvarkymo ir transportavimo sistemos x x x x x x x x x x x 

2.1.12 Darbas laboratorijoje x x x x x x x x x x x 

2.1.13 Vietinis ištraukiamasis vėdinimas x x x x x x x x x x x 

2.1.14 Techninės priežiūros, aptarnavimo ir remonto darbai x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (a) Sausas pjovimas naudojant elektrines mūro frezas x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (b)  Sauso pjovimo ir šlifavimo įrankiai naudojant 
rankinius kampų šlifavimo/ pjovimo įrenginius 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (c)  Sausas betono šlifavimas naudojant elektrinius 
betono šlifuoklius 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (d) Sauso šlifavimo darbai naudojant rankinius 
elektrinius variklinius įrankius 

x x x x x x x x x x x 

2.1.15 Asmens saugos priemonės x x x x x x x x x x x 

2.1.16 Dulkių arba nuosėdų šalinimas iš ištraukimo įtaiso. x x x x x x x x x x x 

2.1.17 Priežiūra x x x x x x x x x x x 

2.1.18 Pakavimo sistemos x x x x x x x x x x x 

2.1.19 Apmokymas x x x x x x x x x x x 

2.1.20 Darbas su rangovais x x x x x x x x x x x 
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 Užpildai Cementas Keramika 
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Vata 
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2.2 Specifiniai užduočių lapai 

2.2.1 (a) Maišų tuštinimas – maži maišai x x  x x x x  x x  

 (b) Maišų tuštinimas – birių medžiagų maišai x x  x x x x  x x  

2.2.2 Įkrovos krovimas į procesą – stiklas       x      

2.2.3 (a) Birių medžiagų autocisternos krovimas x   x x  x  x x  

 (b) Birių medžiagų krovimas x x  x   x  x x  

2.2.4 (a) Birių medžiagų autocisternos iškrovimas (išpūtimas) x  x x x x x  x x  

 (b) Birių medžiagų iškrovimas    x x x x  x x  

2.2.5 Gurgučių gamyba ir formavimas liejyklose     x       

2.2.6 Mineralų trupinimas x x  x   x  x   

2.2.7 Ugniai atsparių medžiagų ir stiklo pjovimas ir poliravimas   x  x x      

2.2.8 Mineralų džiovinimas x x     x   x  

2.2.9 Sausas presavimas   x         

2.2.10 Didelių liejinių apkirtimas ir valymas liejyklose.     x       

2.2.11 Mažų liejinių apkirtimas ir valymas liejyklose.     x       

2.2.12 Galutinis apdorojimas (sausas)   x x        

2.2.13 Degimas (pirminis, glazūravimas, baigiamasis, dekoratyvinis)    x         

2.2.14 Stiklo lydymo krosnies krovimas – stiklo tara      x      

2.2.15 Stiklo smėliavimas      x      

2.2.16 Mineralų šlifavimas x x  x   x     

2.2.17 Stiklo šlifavimas      x      

2.2.18 Sausasis izostatinis presavimas    x         

2.2.19 Pilstymas į didelius maišus x x   x  x   x  

2.2.20 Išmušimo ir iškratymo iš liejimo formų darbai liejyklose     x       

2.2.21 Dengimas ir atskyrimas     x       

2.2.22 Medžiagų maišymas  x x x x x x   x  

2.2.23 Periodiškas ir nuolatinis džiovinimas     x x x       

2.2.24 Plastiko formavimas    x x        

2.2.25 Ruošimas    x         

2.2.26 Smėlio paruošimas liejyklose     x       
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2.2.27 (a) Nedidelių kiekių dozavimas   x         

 (b) Birių medžiagų dozavimas    x x        

2.2.28 Mobilus karjero įrenginys – kasimas ir pervežimas  x x     x  x x  

2.2.29 Sijojimas x x     x  x   

2.2.30 Šratasrautis valymas liejyklose     x       

2.2.31 (a) Mažų maišų krovimas – stambiagrūdžiai produktai       x   x  

 (b) Mažų maišų krovimas – miltai  x     x   x  

2.2.32 Purškiamasis džiovinimas    x x        

2.2.33 Glazūros purškimas   x         

2.2.34 Smulkių sauso silicio dioksido produktų transportavimas   x    x     

2.2.35 Gręžimo platformos naudojimas x x     x  x   

2.2.36 Dulkių nusodinimas vandeniu  x x x        
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2.1.1 
 
 
 

 

 Valymas 
 
Ši veikla susijusi su paviršių valymu darbo vietoje, pašalinant 
substancijas, kurių sudėtyje gali būti dalis kristalinio silicio dioksido 
dulkių. Valyti reikia pastoviai, tačiau gali reikėti valyti tuomet, kai yra 
išpilama medžiaga, kurios sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 

   

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra siekiama 
suteikti patarimų apie dulkių kontrolę 
atliekant valymo darbus darbo vietoje. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus sumažintas 
cheminės medžiagos poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, gali būti 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
idant būtų iki minimumo sumažintas 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikis, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones.  
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti įkvepiamas kristalinis 
silicio dioksidas, kad jie galėtų kaip 
galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 

 
 

Konstrukcija ir įranga 
Šlapiasis valymas: 
 

 Dulkes kontroliuoti galima valant šlapio valymo metodu, dėl kurio 
smulkios dulkės negali pasklisti ore, nes yra nusodinamos 
vandenyje. 

 Valymas šlapiuoju būdu gali būti: valymas drėgna šluoste, drėgnu 
šepečius arba purškiant vandenį arba pilant vandenį iš žarnos. 

 Naudojant vanden purškiančią įragną, užtikrinkite tinkamą 
vandens tiekimą ir techninę priežiūrą. Dirbdami šaltu oru, imkitės 
papildomų saugumo priemonių, kad apsaugotumėte įrangą nuo 
užšalimo. 

 Kuomet drėkinate išsipylusias smulkias, sausas, dulkėtas 
medžiagas, tinkamiausia yra purkšti smulkius vandens lašus. 
Valant vandens čiurkšle, dulkės gali pakilti į orą. 

 Kuomet taikomi šlapio valymo metodai, elektros instaliacija turi 
būti suprojektuota su apsauga nuo vandens. 

 Tinkama nuotekų sistema yra būtina, kuomet dirbama naudojant 
vandenį purškiančią įrangą ir žarnas. 

Sausasis valymas: 

 Dulkėtumą galima kontroliuoti naudojant sauso valymo metodus, 
t.y. susiurbiant sausas dulkes. 

 Pramoniniai dulkių siurbliai gali būti nešiojami įtaisai su didelio 
efektyvumo kietųjų dalelių filtrais (HEPA filtrais) arba atitinkamais 
įtaisais. Kitu atveju, pastate gali būti sumontuota integruota 
vakuuminio valymo sistema su patogiai išdėstytomis jungtimis, 
sujungtomis su centriniu dulkių kolektoriumi. 

 Gali reikėti, kad vakuuminio valymo sistemos būtų aprobuoto tipo. 

 Jeigu vakuuminio valymo sistema reiketų išvalyti didelius kiekius 
arba miltelines medžiagas, jos turi būti specialiai sukonstuotos, 
kad neperkaistų ir neužsikimštų. 

 Kuomet valyti šlapiuoju arba vakuuminiu būdu nėra įmanoma, 
o valyti galima tiktai sausuoju būdu šepečiais, tuomet užtikrinkite, 
kad darbuotojai dėvėtų tinkamas asmens saugos priemones ir 
imtųsi priemonių, kad kristalinio silicio dioksido dulkės nepasklistų 
už darbo zonos ribų. 

 Vakuuminio valymo sistemos paprastai nėra tinkamos drėgnoms 
išsipylusioms medžiagoms valyti. 

                           

 
   2006 m. kovas – 2.1.1 – psl. 1 iš 2 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai techniškai 
prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra tinkamos darbinės 
būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra apgadinta, 
o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu įranga 
naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją.  

 Testuokite valymo įrangą pagal eksploatacinių savybių standartą 
mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius įstatymus 
laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Norėdami, kad nesikauptų dulkės, reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. Kuomet tvarkote išbirusias 
smulkias, sausas, dulkėtas medžiagas, turite užtikrinti, kad valymo darbai 
atliekami vadovaujantis raštu pateikta saugaus darbo tvarka ir šiame 
užduočių lape pateikiama informacija. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Žiūrėkite 2.1.15 užduočių lapą dėl Asmens saugos priemonių. 

  Būtina atlikti rizikos įvertinimą, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų rekomenduojamais 
intervalais. 

 Valant sausas dulkes, darbdavys privalo pateikti atitinkamą aprangą, kuri 
neabsorbuotų dulkių. Jūsų darbo drabužių tiekėjas galėtų patarti, kokia 
apranga būtų tinkama. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 
įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis pateikiamomis 
kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo 
atveju. Žiūrėkite 2.1.19 užduočių lapą ir Geros praktikos vadovo 1 dalį. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo vietose, 
ir ar yra laikomasi šių priemonių. Žiūrėkite 2.1.17 užduočių lapą. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 
 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Valydami šlapio valymo 
metodais, prieš pradėdami 
valymo darbus įsitikinkite, 
ar vandens tiekimas yra 
pakankamas. 

 Valydami sauso valymo 
metodais, įsitikinkite, 
ar vakuuminio valymo 
sistema veikia tinkamai.  

 Tikrinkite siurblių filtrų 
būklę kas savaitę. Esant 
reikalui, pakeiskite juos. 

 Atlikite atitinkamus 
veiksmus, kuomet 
išpilate dulkes iš siurblių. 

 Valydami smulkias, 
sausas, dulkėtas 
medžiagas, užtikrinkite, 
kad darbus atliksite 
vadovaudamiesi 
Bendrovės raštu 
pateikiamomis saugaus 
darbo taisyklėmis. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui.  

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite 
ir laikykite asmens 
saugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.2  Statinių konstrukcija 
 
Čia pateikiamas aprašymas konstrukcijos pastatų, kuriuose yra vykdoma 
veikla, kurios metu gali susidaryti į plaučius įkvepiamos kristalinio silicio 
dioksido dulkės. 
 

   

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo vadovu yra suteikiama 
patarimų apie konstrukcijas pastatų, 
kuriuose yra vykdoma veikla, kurios 
metu gali susidaryti į plaučius 
įkvepiamos kristalinio silicio dioksido 
dulkės. Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones.   
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
 

 Konstrukcija ir įranga 
 Užtikrinkite, kad pastatas būtų tinkamai ventiliuojamas naudojant 

priverstinę ventiliaciją (jeigu yra reikalinga). Užtikrinkite, kad veikiant 
ventiliacijos sistemai nebūtų sukeliamos nusėdę dulkės ir, kad 
užterštas oras nepasklistų į švarias sritis. 

 Galima naudoti dulkių nusodinimo purškiamąją įrangą (purkštuvus 
arba smulkaus purškimo įtaisus), kad nesusidarytų dulkių ore dėl 
judėjimo pastato viduje ir išorėje bei veikiant konvejeriams. 

 Pastatų dulkių ištraukimo sistemų į aplinką išmetamų teršalų kiekis 
turi atitikti vietos aplinkosaugos nuostatas. 

 Naudokite lengvai valomą ir dulkių neapsorbuojančią/nekaupiančią 
grindų dangą ir baldus. Kuomet reikia, kad dulkės nepasklistų tarp 
pastato aukštų, įrenkite (kur įmanoma) vientisas grindis ir uždenkite 
jas nusidėvėjimui atsparia medžiaga, kurios spalva išryškintų 
dulkes.  

 Jeigu yra naudojami šlapio valymo metodai arba dulkių nusodinimo 
purkštuvai, užtikrinkite, kad grindų danga būtų su tinkama 
nutekėjimo sistema. 

 Patikrinkite, ar elektros sistemos ir pan., yra tinkamai apsaugotos 
nuo darbo aplinkoje esančių pavojingų veiksnių, įskaitant vandenį ir 
silicio dioksido dulkes. 

 Valdymo paneles galima apsaugoti naudojant membraną. 

 Numatykite pakankamai tinkamai išdėstytų vandens prijungimo 
taškų, kuomet valote šlapio valymo metodais. 

 Numatykite pakankamai vakuumo prijungimo taškų, kuomet 
naudojate centrinio vakuuminio valymo sistemą. 

 Įrengus kontrolines patalpas, operatoriai yra izoliuojaminuo 
įkvepiamo plaučiuose nusėdančio silicio dioksido dulkių. 

 Kontrolinėse patalpose turi būti atskiras švaraus oro tiekimas, jos 
turi būti užsandarintos ir fiziškai atskirtos nuo dulkėtų zonų. Norint 
išvengti, kad dulkėmis užterštas oras nepatektų į šias patalpas, gali 
reikėti jas ventiliuoti naudojant priverstinio slėgio sistemas. Remtis 
užduočių lapu 2.1.3. apie kontrolinių patalpų konstrukciją. 

 Kuomet įmanoma, turi būti pasirenkama mažai techninės priežiūros 
reikalaujanti įranga, pvz. naudojant mechanizmus su automatinio 
tepimo sistemomis techninio aptarnavimo personalui reikės praleisti 
mažiau laiko atliekant techninio aptarnavimo darbus dulkėtose 
zonose. 

 Sumontavus kabelinės televizijos (CCTV) sistemas ir stebint iš 
švarių kontrolinių patalpų, galima sutrumpinti agregatų operatorių 
buvimo dulkėtose zonose laiką. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite pastatą ir visą dulkių kontrolės įrangą vadovaudamiesi 

tiekėjo/montuotojo patarimais. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Tikrinkite pastato būklę ir dulkių kontrolės įrangos eksploatacines 

savybes mažiausiai vieną kartą per savaitę ir žiūrėkite, ar nėra 
apgadinimo žymių arba sumažėjęs efektyvumas.  Jeigu įranga veikia 
nuolatinio eksploatavimo režimu, tuomet tikrinkite ją dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Testuokite dulkių kontrolės įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite grindis ir kitus paviršius. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Tinkamais ženklais pažymėkite zonas, kur turi būti dėvimos asmens 
saugos priemonės (t.y. nuo dulkių saugantys respiratoriai). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Pateikite pakankamai asmens saugos priemonių. Užtikrinkite, kad 
jos būti patogiai prieinamos. Esant reikalui pastatykite dėžes asmens 
saugos priemonėms (pvz. nuo dulkių saugantiems respiratoriams) 
prie įėjimų į pastatus. Tinkamais ženklais nurodykite vietas, kur yra 
sudėtos asmens saugos priemonės. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar pastato 
dalys nėra apgadintos ar 
nusidėvėję. Radę kokių 
nors nesklandumų, 
praneškite savo 
viršininkui. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. Netęskite 
darbo, jeigu manote, kad 
yra nesklandumų. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 
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2.1.3  Kontrolinių patalpų 
konstrukcija 
 
Šiame vadove pateikiami nurodymai dėl kontrolinių patalpų konstrukcijos. 
Įrengus tokias patalpas, operatoriai izoliuojami nuo darbo vietoje esančių 
įkvepiamo plaučiuose nusėdančio silicio dioksido dulkių.  
 

   

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 Kontrolinėse patalpose turi būti atskiras švaraus oro tiekimas, 

jos turi būti užsandarintos ir fiziškai atskirtos nuo dulkėtų zonų.  

 Norint išvengti, kad dulkėmis užterštas oras nepatektų į šias 
patalpas, gali reikėti jas ventiliuoti naudojant priverstinio slėgio 
sistemas. 

 Durys ir langai turi būti uždari ten, kur to reikia, kad nepatektų 
dulkių. Atminkite, kad oras už kontrolinių patalpų ribų gali būti 
užterštas! 

 Naudokite lengvai valomą ir dulkių neabsorbuojančią grindų dangą 
ir baldus. Sudėkite vientisas grindis (ne tinklelį) ir užsandarinkite jas 
nusidėvėjimui atsparia medžiaga, kurios spalva išryškintų dulkes.  

 Patikrinkite, ar elektrinės kontrolės sistemos ir pan. yra tinkamai 
apsaugotos nuo darbo aplinkoje esančių pavojingų veiksnių, 
įskaitant vandenį ir silicio dioksido dulkes. 

 Valdymo paneles galima apsaugoti naudojant membraną. 

 Numatykite pakankamai vakuumo prijungimo taškų, kuomet 
naudojate centrinio vakuuminio valymo sistemą. 

 Įstatykite pakankamai langų, kad procesą būtų galima stebėti iš 
kontrolinės patalpos. 

 Sumontavus kabelinės televizijos (CCTV) sistemas ir kitus 
telemetrinius įtaisus ir stebint iš švarių kontrolinių patalpų, galima 
sutrumpinti agregatų operatorių buvimo dulkėtose zonose laiką. 

 Sudarykite sąlygas pateikti informaciją (įskaitant skelbimų lentą) 
apie sveikatą ir saugą, saugaus darbo taisykles ir pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo dokumentu yra 
pateikiama patarimų apie kontrolinių 
patalpų konstrukciją, suprojektuotą 
taip, kad operatoriai būtų izoliuoti nuo 
įkvepiamo plaučiuose nusėdančio 
kristalinio silicio dioksido šaltinių. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones.   
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite kontrolines patalpas ir visą dulkių kontrolės įrangą 

vadovaudamiesi tiekėjo/montuotojo patarimais. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Tikrinkite dulkių kontrolės įrangos būklę ir eksploatacines savybes 

mažiausiai vieną kartą per savaitę ir žiūrėkite, ar ji nėra sugadinta 
arba sumažėjęs jos efektyvumas. Jeigu įranga veikia nuolatinio 
eksploatavimo režimu, tuomet tikrinkite ją dažniau. Jeigu įranga 
naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją. 

 Testuokite dulkių kontrolės įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus, atitinkamai pagal vietos teisinius 
reikalavimus ir pagal gamintojo reikalavimus bei rizikos įvertinimo 
rezultatus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite grindis ir kitus paviršius. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Tinkamais ženklais pažymėkite zonas, kur turi būti dėvimos asmens 
saugos priemonės (t.y. nuo dulkių saugantys respiratoriai). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Pateikite pakankamai asmens saugos priemonių. Užtikrinkite, kad 
jos būtų patogiai prieinamos. Pastatykite dėžes su asmens saugos 
priemonėmis (pvz. nuo dulkių saugančiais respiratoriais) 
kontrolinėse patalpose, kad šias priemones būtų galima naudoti 
esant gamybos proceso nesklandumams. Tinkamais ženklais 
nurodykite vietas, kur yra sudėtos asmens saugos priemonės. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 
ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Kontrolinės patalpos turi 
būti švarios, kad nepakiltų 
dulkės. 

 Esant sausoms dulkėms, 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Kontrolinių patalpų durys 
ir langai turi būti uždari, 
kad nepatektų dulkių. 

 Atminkite, kad ore 
esančios įkvepiamos 
kristalinio silicio dulkės 
dulkės negali būti 
matomos plika akimi. 
Tačiau kontrolinėje 
patalpoje ant paviršių 
nusėdę smulkios dulkės 
gali reikšti, kad kontrolės 
priemonės tinkamai 
neveikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. Netęskite 
darbo, jeigu manote, kad 
yra nesklandumų. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 
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2.1.4.  Vamzdyno konstrukcija
 
Apžvelgiama vamzdynų sistema, esanti dulkių ištraukimo sistemos 
dalimi. 
Šis vadovas turi būti skaitomas kartu su lapais, pavadintais „Vietinis 
ištraukiamasis vėdinimas“ ir „Dulkių ištraukimo įtaisų konstrukcija“. 

   

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 Naudokitės patikimo vamzdžių tiekėjo paslaugomis. Dėl priežiūros 

darbų kreipkitės tiktai į kvalifikuotus inžinierius. 

 Vamzdžiai turi būti trumpi ir paprastai išvedžioti. 

 Stenkitės, kad nebūtų ilgų lanksčių vamzdžių dalių, dėl kurių 
atsirastų pasipriešinimas ir būtų apribotas oro srautas. 

 Suprojektuokite vamzdyną taip, kad vamzdžio viduje nenusėstų 
dulkės. 

 Galima išvengti nusėdančių dulkių, jeigu transportavimo greitis 
bus tinkamas pagal dalelių dydį ir tankį. Pavyzdžiui, esant 
stambioms dulkėms, paprastai yra reikalingas 15 m/s greitis. 
Tuo tarpu, esant labai smulkioms dulkėms gali pakakti 5 m/s 
greičio. 

 Kai vamzdynas yra suskirstytas į keletą atšakų, optimalų 
transportavimo greitį galima pasiekti keičiant vamzdžio diametrą 
taip, kad artėjant prie dulkių kolektoriaus vamzdis būtų platesnis. 

 Suprojektuokite vamzdyną taip, kad vidinis nusidėvėjimas, kuris 
galėtų atsirasti dėl abrazyvių dulkių, būtų minimalus. 

 Pasirinkite tinkamos, nusidėvėjimui atsparios medžiagos 
vamzdžius. 

 Norėdami sumažinti pasipriešinimą ir nusidėvėjimą, iki minimumo 
sumažinkite vamzdyno sulenkimų skaičių. Kai sulenkimai yra 
reikalingi, jie turi būti laipsniški, kad smūginiai nuostoliai būtų 
mažesni. 

 Įrenkite tinkamus testavimo taškus, kuriais būtų galima naudotis 
tikrinant dulkių ištraukimo sistemos eksploatacines savybęs. 
Šiuose testavimo taškuose (kuomet jie nėra naudojami) uždėkite 
tinkamą sandarinamąjį įtaisą. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos 
darbo vietoje ir darbo saugos įstatymų 
reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo vadovu yra pateikiama 
patarimų apie vamzdynų konstrukciją, 
kuomet darbo vietoje yra jungiama su 
dulkių ištraukimo įtaisu. Aprašomi 
pagrindiniai punktai, kurių reikia 
laikytis norint suprojektuoti efektyviai 
veikiančią ir lengvai prižiūrimą 
vamzdynų sistemą. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite vamzdyną vadovaudamiesi tiekėjo patarimais (ji turi 

tinkamai veikti ir būti suremontuota). 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite vamzdyną (ar jis nėra apgadintas) mažiausiai kartą per 

savaitę. Jeigu įranga veikia nuolatinio eksploatavimo režimu, tuomet 
tikrinkite ją dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet 
tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją. 

 Patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš vamzdyno ir, esant reikalui, 
užsandarinkite vamzdžių sandarinimo juosta. Remontuokite arba 
keiskite bet kurią apgadintą vamzdyno dalį Esant sulenkimams, atsiras 
pasipriešinimas oro srautu, todėl tai turės poveikio visos sistemos 
efektyvumui. 

 Mažiausiai kartą per metus tikrinkite ir testuokite visą sistemą  pagal 
eksploatacinių savybių standarto reikalavimus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Esant reikalui valyti (ar atblokuoti) vidinius vamzdyno paviršius, šiuos 

darbus turi atlikti apmokyti ir kvalifikuoti asmenys, vadovaudamiesi 
raštu pateikiamomis saugaus darbo taisyklėmis. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Kuomet įmanoma, valykite vakuuminio valymo metodais, kad 
pašalintumėte vamzdžių viduje esančias kliūtis. Taikykite arba 
vakuuminio, arba šlapio valymo metodus, kad išvalytumėte darbo 
aplinkoje pasklidusias dulkes. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų rekomenduojamais 
intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti 
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros 
praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Esant sausoms dulkėms, 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.5  Dulkių ištraukimo įtaisų 
konstrukcija 
 
Ši veikla susijusi su konstrukcija dulkių ištraukimo įtaisų (t.y. ventiliatoriaus, 
filtro ir dulkių kolektoriaus), kurie yra dulkių ištraukimo sistemos dalis. 
Šis vadovas turi būti skaitomas su lapais, pavadintais „Vamzdyno 
konstrukcija“ ir „Vietinis ištraukiamasis vėdinimas“. 

   

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus.  

 Konstrukcija ir įranga 
 Norint išvengti, kad nepasklistų dulkės, įrangą, kuria tvarkomos 

medžiagos, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido dulkių, turi būti 
suprojektuota taip, kad vamzdynas visuomet būtų su neigiamu slėgiu, 
tinkamai užsandarintas (jeigu neigiamas slėgis dinktų), be jokių flanšų 
ir apžiūros angų. 

 Dulkių ištraukimo įtaisų pavyzdžiai: ištraukiamosios dėžės, ciklonai, 
drėgni šveistukai, rankoviniai filtrai ir elektrostatiniai dulkėgaudžiai. 
Kai kuriuose įtaisuose yra panaudoti kombinuoti metodai. 

 Rinkdamiesi filtro įtaisus, atsižvelkite:   

 ar yra reikalingas preseparatorius (priešciklonas); 
 dulkėtumą, drėgmės kiekį ir dalelių pasiskirstymą pagal dydį; 
 bendrą oro srautą ir maksimalią temperatūrą prie filtro; 
 ar ore yra cheminių teršalų; 
 dūmtraukio išmetamųjų teršalų ribas; 
 aplinkos triukšmingumo ribas; 
 techninės priežiūros reikalavimus (darbų atlikimo dažnį, 

reikiamus atlikti darbus); 
 jie turi būti už pagrindinės darbo zonos ribų, atokiau nuo 

skersvėjų ir vėjo gūsių; 
 išleidimo bunkerio pagrindas turi būti su 60° nuolydžiu, kad 

neatsirastų užsikimšimų. 

 Jeigu reikia valyti švarų, ne proceso metu naudojamą orą, tuomet 
naudokite rankovinį filtrą (ciklonas nėra tinkamas). 

 Sukonstruokite kaminą taip, kad būtų galima tinkamai prieiti ir įrenkite 
išmetamųjų teršalų stebėjimo movą. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie konstrukciją dulkių 
išraukimo įtaisų, kurie yra dulkių 
ištraukimo sistemos dalimi. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas 
šiame lape išvardintas kontrolines 
priemones, siekiant iki minimumo 
sumažinti į plaučius įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikis, 
t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir 
prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
 
 
Dulkių ištraukimo sistemos yra 
naudojamos dulkėms gaudyti prie 
perdavimo taškų, nuleidžiamųjų 
vamzdžių ir daugelyje kitų 
industrinių procesų taškų Visi 
montuojami įrenginiai turi atitikti 
Europos standartus. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad dulkių ištraukimo įranga būtų tinkamai techniškai 

prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra tinkamos 
darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  Keiskite filtravimo audinį 
ir kitas sąnaudines detales vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

 Imkitės papildomų darbuotojų apsaugos priemonių, kuomet yra 
atliekami dulkių ištraukimo sistemos techninės priežiūros darbai. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Filtro būklę galima stebėti slėgmačiu tikrinant slėgio kritimą filtre. 

 Dulkių ištraukimo įtaisų išmetamųjų teršalų tikrinimas ir/arba 
nuolatinis stebėjimas (su garsiniais ir vaizdo signalais) yra 
reikalingas norint patikrinti, kaip veikia sistema. 

 Po sumontavimo ir mažiausiai kartą per metus tikrinkite ir testuokite 
visą sistemą pagal eksploatacinių savybių standarto reikalavimus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15. Skirta asmens saugos priemonėms. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos dulkių kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento), pvz. atliekant dulkių ištraukimo įrangos techninės 
priežiūros darbus. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 
ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Tikrinkite slėgio kritimą 
tarp filtrų kasdien, kad 
užtikrintumėte tinkamą 
slėgio diapazoną. 

 Tikrinkite filtravimo 
audinio būklę reguliariai. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta ar 
nusidėvėjusi dėl prastos 
eksploatacijos. Radę kokių 
nors nesklandumų, 
praneškite savo 
viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Laikykitės tinkamų 
procedūrų, kuomet dirbate 
su dulkių ištraukimo 
sistemomis. 
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2.1.6  Dulkėtumo stebėjimas 
 
Šiuo vadovu yra pateikiama patarimų, kaip atlikti dulkėtumo stebėseną 
norint įvertinti įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikio asmeniui lygmenis. 
 

   

 Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
Tiek asmens, tiek statiniai matavimai gali būti atliekami kartu, kadangi jie 
vienas kitą papildo. Sprendimus dėl tinkamesnio pasirinkimo priima 
darbdavių ir darbuotojų atstovų paskirti ekspertai, atsižvelgdami 
į nacionalinių ir Europos teisinių normų reikalavimus. 
Privalu laikytis žemiau pateiktų bendrųjų reikalavimų (paimtų iš Europos 
standartų EN 689 ir EN 1232): 
 

 Apibrėžkite stebėsenos strategiją: pasirinkite tinkamą bandinių 
ėmimo įrangą, apibrėžkite stebėtinas darbo funkcijas, identifikuokite 
atitinkamus darbuotojus, imsiančius bandinius ir atliksiančius 
abalizę, suplanuokite matavimų atlikimo datas. 

 Naudokite EN 481 Europos standarto reikalavimus atitinkančią 
bandinių ėmimo įrangą. Taikykite pripažintus analitinius metodus, 
kad išmatuotumėte įkvepiamo plaučiuose nusėdančio silicio 
dioksido kiekį:  rentgeno spindulių difrakciją arba ultraraudonųjų 
spindulių spektroskopiją. 

 Mėginius imantys ir analizę atliekantys asmenys turi būti tinkamai 
apmokyti ir turėti patirties. 

 Esant kristalinio silicio dioksido, įkvepiama plaučiuose nusėdanti 
dulkių frakcija yra analizuojama dėl jos poveikio sveikatai. Be to, 
įkvepiamų plaučiuose nusėdančių dulkių frakcija turi būti 
surenkama. 

 Imant asmens mėginius, darbuotojas turi dėvėti asmens saugos 
priemones, o bandinių ėmimo įtaiso galvutė turi būti nustatytas ties 
darbininko kvėpavimo zona (mažiau nei 30 cm nuo burnos ir nosies 
srities). 

 Mėginių ėmimo trukmė turi kaip galima labiau atitikti visą darbo 
pamainą, kad būtų užtikrintas bandinių tipiškumas.  

 Surinkite pakankamą kiekvienos darbo funkcijos bandinių skaičių, 
kad surinktumėte duomenis apie kiekvieną darbuotoją. Atsižvelkite 
į darbo veiklą skirtingomis dienomis, (pvz. valymo darbai dažniausiai 
atliekami penktadieniais). 

 Praneškite darbuotojams, kad dulkėtumo stebėsena bus atliekama 
ir jos atlikimo priežastis. Tokiu būdu užtikrinkite tinkamą 
bendradarbiavimą. Praneškite apie dulkėtumo stebėsenos 
rezultatus. 

 Registruokite informaciją bandinių ėmimo metu, įskaitant: datą, 
darbo funkciją, darbuotojo vardą, pamainos trukmę, bandinio mažą 
greitį ir trukmę, darbo veiklą ir praktikas, oro sąlygas, dėvimas 
asmens saugos priemones, komentarus apie dulkių kontrolės 
priemones, gamybos procesą, tonažo koeficientą ir pan. 

 Reguliariais intervalais tarp pamainų tikrinkite, ar tinkamai veikia 
bandinių ėmimo įranga (įskaitant srauto greitį) ir veskite šių tikrinimų 
užrašus. 

Saugokite visus dulkėtumo stebėsenos programos dokumentus ir 
priimkite aukščiau aprašytą kokybės sistemą. 
 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama 
patarimų apie geros praktikos 
principus atliekant dulkių poveikio 
asmeniui stebėseną. Aprašomi 
pagrindiniai punktai, į kuriuos turite 
atsižvelgti sudarydami dulkėtumo 
stebėsenos programą. Priklausomai 
nuo kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas 
šiame lape išvardintas kontrolines 
priemones, siekiant iki minimumo 
sumažinti į plaučius įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį, t.y. 
taikyti tinkamas apsaugos ir 
prevencines priemones.  
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad dulkių bandinių ėmimo įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga. 

 Prižiūrėkite bandinių ėmimo įrangą, kad ji būtų švari ir nebūtų 
užteršiami vėliau imami bandiniai. 

 Gali reikėti išmontuoti mėginių ėmimo įtaiso galvutes ir tinkamai jas 
išvalyti. 

 Jeigu mėginių ėmimo įtaiso galvutes valote šlapio valymo metodu, 
tuomet užtikrinkite, kad prieš vėl pradedant dirbti jos būtų visiškai 
sausos. 

 Keiskite sąnaudines detales (maitinimo elementus ir pan.) 
vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite bandinių ėmimo įrangą kiekvieną kartą prieš ją 

naudodami ir baigę naudoti, ar ji nėra apgadinta. 

 Tikrinkite bandinių ėmimo įrangą reguliariai ir vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 . Skirta asmens saugos priemonėms. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Dulkių bandinius imantys darbuotojai turėtų rodyti gerą pavyzdį 
dėvėdami kvėpavimo takų apsaugos priemones, kuomet dirba 
užterštose zonose. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę problemų, 
bandinių ėmimo įrangos 
nenaudokite. 

 Patikrinkite, ar bandinių 
ėmimo siurbliai yra iki galo 
įkrauti prieš pradėdami 
imti kiekvienos pamainos 
bandinius. 

 Pamainos metu reguliariai 
tikrinkite, ar tinkamai 
veikia bandinių ėmimo 
įranga. Tai yra ypač 
svarbu. Kuomet įmanoma, 
tikrinkite ar yra tinkamas 
bandinių ėmimo srauto 
greitis ir, esant reikalui, 
jį pakoreguokite. 

 Veskite išsamius užrašus 
apie operatoriaus 
atliekamą darbą ir pan, 
stebėtą bandinių ėmimo 
metu. 

 Nemėginkite surinkti per 
daug bandinių vienos 
pamainos metu. Kokybė 
svarbiau nei kiekybė! 

 Naudokitės, prižiūrėkite ir 
laikykite bandinių ėmimo 
įrangą vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.1.7  Bendrasis 
sandėliavimas 
patalpoje 
 
Ši veikla apima bendrojo sandėliavimo gamyklos patalpoje 
konstrukciją, kuomet yra produktų su kristaliniu silicio dioksidu. 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
Bendrosios konstrukcijos aspektai: 

 Apibrėžkite konkrečias sandėliavimo zonas, kurios būtų aiškiai 
nurodytos atitinkamais ženklais. 

 Zona turi būti erdvi, sutvarkyta, tinkamai apšviesta ir vėdinama. 

 Pažymėkite sandėliavimo zonas nubrėždami linijas ant grindų 
ir/arba nurodykite atitinkamais ženklais. 

 Pastatuose sumontavus pertvaras mažiau pasklistų dulkės. 

 Kur įmanoma, pateikite atskirus maršrutus pėstiesiems 
ir transporto priemonėms. 

 Užtikrinkite, kad grindys būtų nepralaidžios ir lengvai valomos. 

 Degias medžiagas, pvz. tuščias pakuotes, būtina laikyti atskiroje 
sandėliavimo patalpoje. 

 Išdėstykite sandėliavimo patalpas taip, kad transporto priemonės 
ir sandėliuojamos medžiagos kontaktuotų minimaliai. 

 Ribokite sandėliuojamų medžiagų paletinių padėklų sukrovimo 
aukštį, kad būtų minimali virtimo rizika.  

 Sudarykite išpiltų medžiagų tvarkymo veiksmų seką ir pateikite 
reikiamą valymo įrangą (pvz. siurblį). 

 Kuomet įmanoma, uždenkite nenaudojamas stirtas 
brezento/plastiko uždangalu arba (kuomet tinka), naudokite 
purškimo membranų sistemas. 

Elevatoriai: 

 Filtruokite pildymo metu nuo elevatorių sklindančias dulkes. 

 Pastatykite užtvaras aplink elevatorius kad jie nebūtų apgadinti, 
pvz. dirbant šakiniais padėklų keltuvais. 

 Atskirai pažymėkite tiekimo linijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos 
darbo vietoje ir darbo saugos įstatymų 
reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiami 
patarimai apie dulkėtumo kontrolę 
sandėliuojant produktus, kurių 
sudėtyje yra maži, vidutiniški arba 
dideli kristalinio silicio dioksido kiekiai. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Priimkite „Darbo leidimų“ sistemą, kuomet yra atliekami saugyklų ir 
elevatorių techninės priežiūros darbai. 

 Vadovaukitės reikiamomis specialiosiomis procedūromis prieš 
atidarydami ar įeidami į saugyklas ir elevatorius, pvz. nusivalykite ir 
nusiprauskite. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite konteinerius mažiausiai kartą per metus, ar jie nėra 

apgadinti. Taip pat specialistai turi periodiškai apžiūrėti ir tikrinti 
elevatorius, kad patikrintų jų būklę. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Laikykitės gero gamybos organizavimo ir valdymo standartų 

sandėliavimo zonose ir nedelsdami tvarkykite išsipylusias 
medžiagas. Prižiūrėkite grindis, kad jos būtų švarios ir judant 
transporto priemonėms nepakiltų dulkės. Saugiai likviduokite tuščius 
indus. 

 Pakartotinai supakuokite apgadintas ar nesandarias pakuotes, arba 
saugiai jas likviduokite. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Naudokitės pagalbinėmis 
tvarkymo priemonėmis, 
kad perkeltumėte maišus 
ir būgnus.  

 Mašinų ir žmonių judėjimo 
takai turi būti atokiau, 
o medžiagos saugomos 
tiktai pažymėtose zonose. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Valykite išsipylusias 
medžiagas nedelsdami ir 
saugiai jas likviduokite. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.8  Bendrasis 
sandėliavimas lauke 
 
Ši veikla apima bendrųjų lauko sandėliavimo vietų konstrukciją darbo 
aikštelėse, kuriose yra produktų su silicio dioksidu. 
 

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
Bendrosios konstrukcijos aspektai: 

 Yra konkrečios sandėliavimo zonos, aiškiai nurodytos atitinkamais 
ženklais. 

 Zona turi būti erdvi, sutvarkyta ir tinkamai apšviesta. 

 Atidžiai išdėsčius ir sukonstravus sandėliavimo zonas lauke, 
bus mažiau vėjo keliamų dulkių. 

 Kur įmanoma, pateikite atskirus maršrutus pėstiesiems 
ir transporto priemonėms. 

 Išdėstykite sandėliavimo zonas taip, kad būtų minimali trasporto 
priemonių apvirtimo ir susidūrimo rizika.  

 Ribokite išorinio sandėliavimo stirtų aukštį atsižvelgdami 
į natūralaus šlaito kampą, medžiagos tipą, drėgmės kiekį. 

 Lauke pildami stirtas po konvejeriniais diržais, kuomet įmanoma, 
ribokite išvertimo aukštį arba kitokiais būdais mažinkite medžiagos 
laisvo kritimo aukštį, kur galima naudodami kaskadinius įtaisus, 
ir/arba naudokite užtveriamuosius ar įtraukiamus vertikalius 
nuleidžiamuosius vamzdžius, kad pridengtumėte krintančią 
medžiagą nuo vėjo. 

 Prižiūrėkite aplink išorinio sandėliavimo zoną esančias sritis. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos 
darbo vietoje ir darbo saugos įstatymų 
reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiami 
patarimai apie dulkėtumo kontrolę lauke 
sandėliuojant produktus, kurių sudėtyje 
yra įvairus kristalinio silicio dioksido 
kiekis. Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus sumažintas 
cheminės medžiagos poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina taikyti 
visas šiame lape išvardintas kontrolines 
priemones, siekiant iki minimumo 
sumažinti į plaučius įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį, t.y. taikyti 
tinkamas apsaugos ir prevencines 
priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Bent kartą per metus apžiūrėkite dulkėtumo mažinimo priemones, 

ar jos nėra sugadintos. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Laikykitės gero gamybos organizavimo ir valdymo standartų 

reikalavimų sandėliavimo zonose.  

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Mašinų ir žmonių judėjimo 
takai turi būti atokiau ir, 
kur tai yra įmanoma, 
atskirti. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.9  Bendrasis vėdinimas 
 
Čia apibūdinama bendrojo vėdinimo konstrukcija ir naudojimas 
gamyklose, kuriose yra kristalinio silicio dioksido dulkių. 
 

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 Vadovaukitės bendrojo vėdinimo geros praktikos standartais, 

naudokitės natūralia ventiliacija pro duris ir langus, arba 
priverstine ventiliacija, kuomet oras yra tiekiamas arba 
pašalinamas naudojant ventiliatorių. 

 Vėdinant vietoje pašalinamo užteršto turi būti tiekiamas švarus 
oras.  

 Orui ištraukti arba tiekti gali būti naudojami sienose montuojami 
ventiliatoriai. Ventiliatorius taip pat galima jungti prie vamzdžių, 
kad konkrečiose vietose oras būtų tiekiamas ir pašalinamas 
koncentruotai. 

 Užtikrinkite, kad tiekiamas arba išvalytas oras būtų imamas iš 
neužterštos zonos, arba oras būtų filtruojamas. 

 Atidžiai pasirinkite vietą, kur išvalytas oras būtų tiekiamas 
į pastatą. Jeigu netoliese dirba žmonės, orą gali reikėti pašildyti 
arba imtis kitų priemonių, kad esant šaltam orui jie būtų apsaugoti. 

 Užtikrinkite, kad būtų tiekiama pakankamai gryno oro (20%), 
kuomet darbuotojai mažina dulkių koncentraciją ir šalina 
pakilusias dulkes. 

 Išvalytas ir išfiltruotas oras gali būti vėl įleidžiamas į darbo zoną, 
kur dirba darbuotojai, tačiau su sąlyga, kad yra filtravimo sistemos 
būklę ir eksploatacines savybes tikrinančios sistemos. 
Percirkuliuojamo oro kiekis turi atitikti esamus standartus 
ir teisines nuostatas. 

 Kai įmanoma, užtikrinkite, kad iš švaraus šaltinio tiekiamas oras 
tekėtų pro darbuotoją, tuomet pro darbo atlikimo vietą į ištraukimo 
tašką. 

 Užtikrinkite, kad natūrali ventiliacija netrukdytų veikti vietinėms 
ištraukiamosios ventiliacijos sistemoms sukeldama skersvėjus. 

 Vėdinimo sistemų konstrukciją ir specifikacijas gali reikėti 
patvirtinti vadovaujantis nacionaliniais nuostatais. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
konstruojant ir naudojantis bendrąją 
ventiliacija darbo vietoje.  
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
   2006 m. kovas – 2.1.9 – psl. 1 iš 2 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

    
    

Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas (jeigu 
ventiliacijos sistema yra pateikiama) 

 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 
Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Apžiūrėkite vėdinimo sistemą (ar ji nėra apgadinta) mažiausiai kartą 
per savaitę. Jeigu įranga veikia nuolatinio eksploatavimo režimu, 
tuomet tikrinkite ją dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, 
tuomet tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Valykite darbo zoną kasdien. Valykite darbo patalpą kartą per 

savaitę. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Neįsiterpkite į ventiliacijos 
sistemas - jos yra skirtos 
darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.10  Tinkama higiena 
 
Apžvelgiama tinkamos higienos praktika, kurios darbo vietoje turėtų 
laikytis darbuotojai, tvarkantys arba turintys kontaktų su medžiagomis, 
kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Paskirkite atskirą saugojimo vietą švariems darbuotojų drabužiams, 
darbiniams drabužiams ir asmens saugos priemonėms. 

 Ši vieta turi būti erdvi, sutvarkyta ir gerai vėdinama. 

 Šioje zonoje turi būti tualetai, dušai, prausyklos ir asmeninės 
užrakinamos spintelės. 

 Apsvarstykite galimybę įrengti atskiras rakinamas spinteles švariai ir 
purvinai aprangai, kuomet yra situacijos, kai darbo apranga labai 
susipurvina.  

 Įrenkite atskirą gerai ventiliuojamą, šiltą zoną, kur būtų galima 
sukabinti ir išdžiovinti drėgnus drabužius.  

 Atkreipkite dėmesį, kad džiovinant purvinus drabužius gali susidaryti 
į orą pakylančios dulkės. Kuomet darbiniai drabužiai yra purvini, 
pakeiskite juos naujais. 

 Nurodykite konkrečią švarią vietą, kur darbuotojai galėtų pasiruošti 
maistą, pavalgyti ir atsigerti būdami atokiau nuo darbo vietos. 

 Pastatykite darbuotojams skirtus šaldytuvus, kuriuose jie galėtų 
laikyti maistą ir gėrimus. 

 Pateikite darbuotojams pakankamai tinkamų švarių darbinių 
drabužių, įskaitant ir atsarginius komplektus. Su kvarco miltais 
dirbantiems darbuotojams turi būti pateikiami iš smulkiai austo 
audinio suausti darbiniai drabužiai, kad nebūtų absorbuojamos 
dulkės. Darbuotojai neturi parsinešti namo purvinų darbinių 
drabužių. Esant reikalui, juos turi išvalyti darbdavys. 

 Darbuotojai turi nusirengti darbinius drabužius prieš įeidami 
į valgyklos patalpas. 

 Nenaudokite suslėgto oro darbiniams drabužiams valyti. 

 Darbiniams drabužams valyti gali būti naudojamos oro dušo kabinos. 

 Darbuotojai turi nerūkyti savo darbo vietose. 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra suteikiama 
patarimų apie tinkamą higieną 
darbuotojų, dirbančių su produktais, 
kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Vadovaukitės specialiosiomis procedūromis, kurios yra reikalingos, 
kad būtų tinkamai valoma darbo įranga. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite drabužinę ir gėrimui bei valgymui skirtą zoną mažiausiai 

kartą per savaitę, ar nėra apgadinimų. Jeigu naudojama nedažnai, 
tuomet tikrinkite prieš kiekvieną naudojimą. 

 Apžiūrėkite darbinius drabužius, ar nėra apiplyšę ar dulkėti. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Prižiūrėkite valgymo/maisto ruošimo zonas, kad jos būtų higieniškos 
ir švarios. 

 Maisto ir gėrimų negalima laikyti arba vartoti darbo vietoje. 

 Nusiplaukite rankas prieš valgydami ar gerdami. 

 Pasibaigus pamainai, darbuotojai turi kasdien turi nusiprausti po dušu. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. Netęskite 
darbo, jeigu manote, kad 
yra nesklandumų. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Nesineškite purvinų 
darbinių drabužių namo. 

 Darbiniai drabužiai turi būti 
paliekami, kad juos 
išplautų darbdavys. 

 Prižiūrėkite maisto 
ruošimo ir valgymo zonas, 
kad jos būtų higieniškos ir 
švarios. 

 Nusirenkite darbinius 
drabužius prieš įeidami 
į valgyklos patalpas. 

 Nelaikykite maisto ar 
gėrimų savo darbo vietoje. 
Naudokite darbdavio 
pateikiamą vėsinamą 
saugojimo įrangą. 

 Prieš valgį kruopščiai 
nusiplaukite rankas. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 

 Nerūkykite darbo vietoje. 
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2.1.11  Priežiūros ir 
transportavimo 
sistemos 
 
Tai susiję su skirtingomis mechaninėmis ir pneumatinėmis tvarkymo ir 
transportavimo sistemomis, skirtomis viduje pervežti produktus 
(ypatingai sausus), kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad įkrovimo įranga būtų tinkama pagal paskirtį ir 
tinkamai techniškai prižiūrima. 

 Pageidautina naudoti uždaras tvarkymo sistemas, kuomet yra 
transportuojamas kristalinis silicio dioksidas. 

 Kaip alternatyva visiškai uždarai sistemai gali būti sausų 
medžiagų drėkinimas. 

 Pneumatines sistemas turėtų tiekti nurodytas rangovas ir turėtų 
būti imtasi ypatingų saugos priemonių, žinant, kad kristalinis silicio 
dioksidas yra iš prigimties abrazyvus. 

 Kai pneumatinėse sistemose transpotavimas horizontalus, 
vamzdžiai turi būti nukreipti žemyn ir, jei įmanoma, turėti didelio 
skersmens sulenkimus, kad vamzdžiuose nesikauptų nusėdančios 
medžiagos ir neatsirastų užsikimšimų, jeigu dingtų slėgis 
sistemoje. 

 Vamzdynai pneumatinėse sistemose turėtų būti išvedžioti taip, 
kad nereikalingų kliūčių ir tekėjimo krypties keitimų būtų kaip 
galima mažiau. Vamzdžių jungtys turėtų būti tinkamai 
užsandarintos. 

 Sraigtinių konvejerių konstrukcijoje reikia atsižvelgti 
į abrazyviąsias kristalinio silicio dioksido savybes. 

 Konvejerių diržai turėtų būti su valymo įtaisais. Nevaromasis 
skriemulys turėtų būti su sukimo indikatoriumi, turinčiu įspėjimo 
sistemą. 

 Konvejerio diržų krovimo ir iškrovimo taškai turėtų būti uždari, 
kai yra dirbama su sausomis medžiagomis. Šoniniai sandarikliai 
neleis išbarstyti medžiagų. Jei reikia, turėtų būti sumontuotos 
filtruojamos vėdinimo angos. 

 Kaušiniai elevatoriai yra tinkami vertikaliam transportavimui, 
tačiau su sąlyga, kad jie yra visiškai uždari. Siūloma įrengti 
kaušinius elevatorius su užsikimšimo indikatoriais. 

 Vibraciniai tiektuvai yra tinkami horizontaliai transportuoti 
kristalinį silicio dioksidą. Jeigu dirbama su sausomis medžiagomis, 
tuomet rekomenduojama įrengti visiškai uždarą sistemą. 

 Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į atitinkamų prieigos platformų 
intensyvios techninės priežiūros reikalaujančių dalių (variklių, 
pavarų dėžių, guolių, juostų valymo įtaisų ir pan.) projektavimą ir 
konstrukciją. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie transportavimo 
sistemas. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad įranga būtų techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta 

tiekėjo ir būtų tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga. 
 Pasirinkite mechanizmus, prie kurių būtų patogu prieiti, kuomet 

norima atlikti techninės priežiūros darbus. 
 Kasdien tikrinkite konvejerių diržų valymo įtaisus ir, esant reikalui, 

juos reguliuokite. 
 Ženklūs konvejerių diržų gedimai turi būti taisomi nedelsiant. 
  Reguliariai tikrinkite ir keiskite nusidėvėjusias detales (diržų valymo 

įtaisus, guolius, sandariklius ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis, kad potencialių pratekėjimų rizika būtų minimali. 

 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, 

o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Saugokite įrašus apie tikrinimą, atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

 

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą, jeigu norite, kad nesikauptų dulkės. 
 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas. Kuomet tvarkote 

išbirusias smulkias, sausas, dulkėtas medžiagas, turite užtikrinti, kad 
valymo darbai atliekami vadovaujantis raštiškai pateikta saugaus 
darbo tvarka ir šiame lape pateikiama informacija. 

 Taikykite vakuuminius arba šlapio valymo metodus. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Galima įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra tinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
asmens saugos priemones. 

 Jeigu yra reikalingos asmens saugos priemonės, paskirkite 
saugojimo patalpas, kad jas būtų galima švariai laikyti nenaudojimo 
metu.  

 Jeigu yra naudojamos kvėpavimo takų apsauginės priemonės, jos 
turi būti keičiamos tiekėjų rekomenduojamais intervalais. 

 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, kad darbo 
zona būtų tinkamai 
ventiliuojama ir būtų 
įjungta bei tinkamai veiktų 
dulkių ištraukimo sistema. 

 Patikrinkite, ar tinkamai 
veikia diržų valymo įtaisai. 
Radę kokių nors anomalijų, 
praneškite savo 
viršininkui. 

 Nedelsdami išvalykite 
išbirusias smulkias 
medžiagas ar medžiagas 
su sausomis dulkėmis 
taikydami vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Užtikrinkite, kad darbas 
bus atliekamas 
vadovaujantis Bendrovės 
rašytinių saugaus darbo 
instrukcijų. 

 Nedelsdami praneškite 
savo viršininkui, jeigu 
atsiranda nesandarumų. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite 
ir laikykite asmens 
saugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.12  Darbas laboratorijoje 
 
Šiuo lapu pateikiama patarimų apie kontrolines priemones, kurių reikia 
imtis laboratorijos aplinkoje, kad būtų kontroliuojamas kristalinio silicio 
dioksido poveikis laboratorijos darbuotojams jų darbo vietoje. 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Laboratorijose turi būti atskiras švaraus oro tiekimas, jos turi būti 
užsandarintos ir fiziškai atskirtos nuo dulkėtų zonų.  

 Naudokite lengvai valomą ir dulkių neapsorbuojančią grindų dangą 
ir baldus. Sudėkite vientisas grindis (ne tinklelį) ir užsandarinkite jas 
nusidėvėjimui atsparia medžiaga, kurios spalva išryškintų dulkes.  

 Įrenkite vietines ištraukiamojo vėdinimo sistemas konkrečios, 
galinčios generuoti dulkes laboratorinės testavimo įrangos 
reikmėms. 

 Šlifavimo įranga gali būti komplektuojama su integruota 
ištraukiamosios ventiliacijos sistema. 

 Traukos spintos gali būti tinkamos, kuomet yra dirbama su kvarco 
miltų ar kitų panašių medžiagų bandiniais.  

 Kuomet įmanoma, taikykite šlapio valymo metodus, kai valote 
laboratorinės testavimo įrangos daiktus. 

 Laikykite bandinius tam skirtoje sandėliavimo patalpoje, esančioje 
už pagrindinės laboratorijos ribų. 

 Sudarykite sąlygas pateikti informaciją (įskaitant skelbimų lentą) 
apie sveikatą ir saugą, saugaus darbo taisykles ir pan. 

 
 
  

 
 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie laboratorijose galimas 
naudoti kontrolines priemones. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite laboratorinę ir visą pateikiamą įrangą vadovaudamiesi 

tiekėjo/montuotojo patarimais. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Tikrinkite dulkių kontrolės įrangos būklę ir eksploatacines savybes 
mažiausiai vieną kartą per savaitę ir žiūrėkite, ar ji nėra sugadinta 
arba sumažėjęs jos efektyvumas. Jeigu įranga veikia nuolatinio 
eksploatavimo režimu, tuomet tikrinkite ją dažniau. Jeigu įranga 
naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją. 

 Testuokite dulkių kontrolės įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus, atitinkamai pagal vietos teisinius 
reikalavimus ir pagal gamintojo reikalavimus bei rizikos įvertinimo 
rezultatus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite grindis ir kitus paviršius. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Tinkamais ženklais pažymėkite zonas, kur turi būti dėvimos asmens 
saugos priemonės (t.y. nuo dulkių saugantys respiratoriai). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Pateikite pakankamai asmens saugos priemonių. Užtikrinkite, kad 
jos būti patogiai prieinamos. Tinkamais ženklais nurodykite vietas, 
kur yra sudėtos asmens saugos priemonės. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Laboratorijos turi būti 
švarios, kad nepakiltų 
dulkės. 

 Esant sausoms dulkėms, 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Laikykite duris ir langus 
uždarus, kad nepatektų 
dulkių. 

 Atminkite, kad ore 
esančios įkvepiamos 
kristalinio silicio dulkės 
dulkės negali būti 
matomos plika akimi. 
Tačiau laboratorijos viduje 
ant paviršių nusėdę 
smulkios dulkės gali 
reikšti, kad dulkėtumo 
kontrolės priemonės 
tinkamai neveikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. Netęskite 
darbo, jeigu manote, kad 
yra nesklandumų. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 
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2.1.13  Vietinis ištraukiamasis 
vėdinimas 
 
Šiuo lapu yra pateikiama bendro pobūdžio patarimų apie dalykus, 
kuriuos reikėtų apžvelgti sudarant sutartis dėl ore susidrančių teršalų 
kontrolei skirtos naujos ištraukiamosios ventiliacijos įrangos 
projektavimo, montavimo ir užsakymo.  Šis užduočių lapas turi būti 
skaitomas kartu užduočių lapais, kurių pavadinimai yra: „Vamzdyno 
konstrukcija“, „Dulkių ištraukimo įtaisų konstrukcija“ ir „Bendroji 
ventiliacija“. 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Naudokitės patikimo gatavų vietinio ištraukiamojo vėdinimo 
sistemų tiekėjo paslaugomis.  Dėl priežiūros darbų kreipkitės tiktai 
į kvalifikuotus inžinierius.  

 Projektuotojas turi žinoti, kokie bus teršalai ir kaip jie susidarys.  
Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į teršalus, iš kurių gali išsiveržti 
dulkės.  

 Konstrukcijoje turi būti tokie elementai: gaubtas; korpusas arba 
įleidimo anga, surenkanti teršalus; nuo šaltinio teršalus 
pašalinantys vamzdžiai; filtras arba kitas valymo įtaisas, paprastai 
montuojamas tarp gaubto ir ventiliatoriaus; ventiliatorius arba kitas 
orą judinantis įtaisas, sudarantis oro srautą; išvalytą orą išorėje 
arba darbo vietoje išleidžiantys vamzdžiai.  

 Junkite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją prie dulkių susidarymo 
šaltinio, kad surinktumėte dulkes. 

 Kiek galima daugiau pridenkite dulkių šaltinį, kad dulkės 
nepasklistų. 

 Vietinio ištraukiamojo vėdinimo sistema turi būti jungiama su 
tinkamu dulkių ištraukimo įtaisu (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu). 

 Neleiskite darbuotojams įeiti tarp cheminės medžiagos poveikio 
šaltinio ir vietinio ištraukiamojo vėdinimo angos, nes jie gali patekti 
tiesiai į užteršto oro srautą. 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vietiniam ištraukiamajam 
vėdinimui ir neišsklaidytų dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo zoną vietoje ištraukiamo oro. 

 Vamzdžiai turi būti trumpi ir paprastai išvedžioti, be ilgų lankstaus 
vamzdžio dalių. 

 Sudarykite galimybes patogiai patikrinti, kaip veikia vietinis 
ištraukiamasis vėdinimas, t.y. manometrą, slėgmatį arba signalinį 
įtaisą. 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. Tačiau, esant reikalui, švarus, filtruotas oras 
gali būti recirkuliuojamas į darbo patalpą su sąlyga, kad veikia 
filtro efektyvumą tikrinančios sistemos. Percirkuliuojamo oro kiekis 
turi atitikti esamus standartus ir teisines nuostatas. 

Vėdinimo sistemų konstrukciją ir specifikacijas gali reikėti patvirtinti 
vadovaujantis nacionaliniais nuostatais. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
projektuojant ir naudojantis vietiniu 
ištraukiamuoju vėdinimu darbo vietoje. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją vadovaudamiesi 

tiekėjo/montuotojo patarimais, kad ji tinkamai veiktų ir būtų 
suremontuota. Triukšmingi ir vibruojantys ventiliatoriai gali reikšti 
problemą. 

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

 Jokiu būdu nemodifikuokite kokių nors sistemos dalių. Jeigu tai darote, 
atsiklauskite tiekėjo ir patikrinkite, ar ant sistemos yra CE ženklas.  

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Privalote gauti naujos sistemos naudojimo instrukcijas ir schemą. 

Turite gauti užsakymo ataskaitą, kurioje nurodoma oro srautas prie 
visų įleidimo angų, oro greitis vamzdžiuose ir slėgio kritimas filtre.  

 Iš tiekėjo susižinokite vietinio ištraukiamojo vėdinimo projektines 
charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su 
ateities testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite vietinę ištraukiamąją 
ventiliaciją ir matomus vamzdžius, ar jie nėra apgadinti. Jeigu įranga 
veikia nuolatinio eksploatavimo režimu, tuomet tikrinkite ją dažniau. 
Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Testuokite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją pagal eksploatacinių 
savybių standarto reikalavimus, atitinkamai pagal vietos teisinius 
reikalavimus ir pagal gamintojo reikalavimus bei rizikos įvertinimo 
rezultatus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Valykite darbo zoną kasdien. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti 
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19  ir Geros 
praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 
 Vadovaukitės gamintojo vadove pateikiamomis instrukcijomis.  
 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 

kontroliniam sąrašui vykdyti. 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar vietinė 
ištraukiamojo vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Patikrinkite, ar ji veikia 
tinkamai, taip pat 
patikrinkite manometro, 
slėgmačio ar signalinio 
įtaiso rodmenis. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Stebėkite, kad popieriniai 
maišai ir kitos atliekos 
nebūtų įtraukos į vietinę 
ištraukiamąją ventiliaciją. 

 Nestovėkite tarp cheminės 
medžiagos poveikio 
šaltinio ir vietinės 
ištraukiamosios 
ventiliacijos. Jeigu to 
negalite išvengti, aptarkite 
su savo viršininku, kaip 
galėtumėte išvengti šios 
problemos.  

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.14  Techninės priežiūros, 
aptarnavimo ir remonto 
darbai 
 
Šiuo lapu pateikiama nurodymų apie darbus, susijusius su kristalinio 
silicio dioksido dulkes galinčių kelti agregatų ir įrangos technine 
priežiūra, aptarnavimu ir remontu. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams ir rangovams laikytis 
sveikatos apsaugos darbo vietoje ir 
darbo saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama 
patarimų, kaip iki minimumo sumažinti 
įkvepiamo, plaučiuose nusėdančio 
kristalinio silicio dioksido poveikį 
atliekant techninės priežiūros, 
aptarnavimo ir remonto darbus 
(įskaitant gedimus). Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienos užduoties 
ar veiklos, nebūtina taikyti visų šiame 
lape išvardintų kontrolinių priemonių, 
siekiant iki minimumo sumažinti į 
plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 

Pastaba:  
Be galimo įkvepiamo plaučiuose 
nusėdančio kristalinio silicio dioksido 
poveikio, kiti pavojai techninę priežiūrą 
atliekantiems darbuotojams gali būti 
pavojingesni ir į juos reikia atsižvelgti prieš 
pradedant dirbti. Tai yra: 
 
 Aukštuminis darbas 
 Judantys mechanizmai 
 Per didelis triukšmas 
 Ribotos erdvės 
 Suvirinimas, deginimas, pjovimas 

ir šlifavimas 

  

Priėjimas 
 

Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus.  
 

Techninės priežiūros, aptarnavimo 
ir remonto darbų pobūdis 

 
Darbuotojai ir rangovai, pvz. montuotojai, elektrikai, budintys 
remontininkai ir darbininkai paprastai atlieka tokius darbus 
(sąrašas nėra baigtinis):  

 Kasdienės planinės prevencinės techninės 
priežiūros/aptarnavimo/remonto, pvz. tepimo, apžiūros, 
gamybos organizavimo ir valdymo. 

 Reguliarios planinės prevencinės techninės 
priežiūros/aptarnavimo/remonto, pvz. sijojimo dėklų, filtravimo 
maišų, įdėklo plokščių keitimas ir kalibravimas. 

 Gedimų ir avarijų likvidavimas, pvz. sugedusių varomųjų 
variklių, trapecinių diržų, esant elektros teikimo gedimams ir 
užsikimšimams. 

 

Darbo atlikimas  
 

Atliekant techninės priežiūros, aptarnavimo ir remonto darbus, 
užduotis reikia įvertinti atsižvelgiant į kiekvieną iš toliau pateikiamų 
kriterijų, kad įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio 
dioksido poveikio rizika būtų minimali. 

 Darbuotojų/rangovų kompetentingumas 

 Atliktas rizikos įvertinimas 

 Saugaus darbo procedūros (įskaitant darbo leidimus, vietos 
taisykles, jeigu tai yra taikoma) 

 Rangovų priėmimas 

 Užduočiai ar darbui atlikti naudojama įranga yra prižiūrima ir 
veikia efektyviai bei yra tinkama esamam darbui 

 Asmens saugos priemonės 

 Kenksmingų medžiagų kontrolės priemonės 

 Stebėsenos strategijos buvimas 

 Priežiūra 

 Pasiruošimas nelaimingiems atsitikimams 

 Atliekų likvidavimas 
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Tikrinimas ir testavimas 
 Prieš naudodami patikrinkite kvėpavimo takų apsauginių priemonių 

efektyvumą. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

 Užtikrinkite, kad vietinė ištraukiamoji ventiliacija veiktų efektyviai 
ir būtų reguliariai testuojama. 

  

Valymas ir priežiūra 
 Vadovaukitės gero gamybos organizavimo ir valdymo standartais. 

 Kuomet įmanoma, prieš pradėdami dirbti valykite sritį aplink darbo zoną. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. Keiskite 
kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų rekomenduojamais 
intervalais. 

 Atkreipkite dėmesį, kad ant veido esantys plaukeliai sumažina 
respiratoriaus efektyvumą. Operatoriams, kuriems ant veido yra 
plaukelių, turi būti pateikiami respiratoriai su tiekiamu oru, arba 
panašios alternatyvios priemonės. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Užtikrinkite, kad visi 
agregatai ir įranga būtų 
izoliuota nuo maitinimo 
šaltinio prieš mėginant 
dirbti, t.y. elektrinė, 
pneumatinė, hidraulinė 
įranga, akumuliuota 
energija. 

 Patikrinkite, ar uždaros 
zonos yra gerai 
vėdinamos, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Įrenkite juostinius 
gremžtuvus prie 
konvejerių, kad medžiagos 
būtų išbarstomos 
minimaliai. 

 Įrenkite dulkių surinkimo 
gaubtus prie ekranų, 
konvejerių ir trupintuvų. 

 Valykite uždaras zonas 
vakuuminio arba šlapio 
valymo metodu. 

 Taikykite geriausius 
įmanomus metodus 
projektuodami ir 
montuodami naują 
gamyklą ir įrangą. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.14a 
  

Sausas pjovimas 
naudojant elektrines 
mūro frezas 

 
 Tai geros praktikos rekomendacijų lapas dėl sauso pjovimo darbų 

su betonu, turinčiu savo sudėtyje kristalinį silicio dioksidą, 
naudojant elektrines mūro frezas. 

  

 

 
Šie rekomendacijų lapai turi padėti 
darbdaviams laikytis darbo saugos ir 
higienos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Tai geros praktikos rekomendacijų 
lapas dėl sauso pjovimo darbų su 
betonu, turinčiu savo sudėtyje 
kristalinį silicio dioksidą, naudojant 
elektrines mūro frezas. Šio užduočių 
lapo pagrindinių gairių laikymasis 
padės sumažinti poveikį. 
Priklausomai nuo kiekvieno atvejo 
specifinių aplinkybių visų kontrolės 
priemonių, minėtų šiame lape, 
naudojimas poveikio sumažinimui 
gali būti nereikalingas. 
 
 
Šis dokumentas taip pat yra 
rekomenduojamas asmenims, kurie 
darbo vietoje gali turėti įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį, 
tam, kad jie galėtų efektyviai 
pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolės priemonėmis. 
 
 
Šis dokumentas yra Geros praktikos 
rekomendacijų saugiam darbui su 
silicio dulkėmis dalis, skirtas 
asmeninei įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikio kontrolei. 
 
 

  

 
 

Prieiga 

 Apribokite prieigą prie darbo vietą, suteikiant prieigos teisę tik 
įgaliotiems darbuotojams/ 

 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Pasirinkite deramą įrankio ir dulkių ištraukimo įrenginio 

sistemą, tinkamą Jūsų darbui.  

 Dulkių ištraukimo įrenginys gali būti atskiras įrenginys arba 

integruotas į įrankį.  

 Dirbkite tiktai pajungę dulkių ištraukimo įrenginį. Visada 

tikrinkite, ar Jūsų ištraukimo įrenginys veikia teisingai.  

 Dulkių ištraukimo įrenginį turi atitikti bent M dulkių klasės 
reikalavimus pagal EN 60335-2-69.  
PASTABA: Daugiau informacijos apie M dulkių klasės 
tinkamumą mineralinių dulkių surinkimui žr.: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Įsitikinkite, kad visi dulkių surinkimo įrenginio nustatymai 
atitinka įrankio ir ištraukimo įrenginio instrukcijas/  

 
 

Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite įrangą pagal instrukcijas, kad jos veikimas būtų 
našus ir tvarkingas.  
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Patikrinimas ir bandymas 

 Kas kartą prieš naudojant įrankį ir ištraukimo įrenginį vizualiai 

patikrinkite, ar jie neturi pažeidimo požymių.  

 Įsitikinkite, kad įrankio ir ištraukimo įrenginio sistema veikia gerai.  

 Saugokite patikrinimo įrašus atitinkamą laikotarpį pagal valstybės 
įstatymus (mažiausiai penkis metus).  

 
 

Valymas ir tvarkymas 

 Reguliariai valykite įrangą pagal gamintojo rekomendacijas.  

 Rekomenduojama naudotis dulkių siurbliais ir šlapio valymo 

metodais.  

x Nenaudokite darbo vietos valymui sausų šepečių arba suspausto 
oro.  

 
 

Asmeninės apsaugos priemonės 

 Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.15, skirtą Asmeninės apsaugos 

priemonėms. 

 Nurodykite vietas, kur reikia vilkėti asmeninės apsaugos 

priemones.  

 Suteikite saugojimo patalpas asmeninės apsaugos priemonių 

švariam laikymui, kai jos nenaudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugos priemones po tiekėjų 

rekomenduoto termino.  

 Naudojamų kontrolės priemonių tinkamumo nustatymui galima 
atlikti rizikos įvertinimą.  

 
 

Darbuotojų mokymas 

 Suteikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamo kristalinio 

silicio dioksido dulkių poveikius sveikatai.  

 Darbuotojai turi būti mokomi: dulkių poveikio prevencijos, 
kontrolinių priemonių patikrinimo ir naudojimo, suteiktų 
kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimo (kur ir kada) ir 
veiksmų gedimų metu. Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.19 ir Geros 
praktikos rekomendacijų 1-ą dalį. 

 
 

Priežiūra 

 Paruoškite kontrolinių priemonių veikimo ir laikymosi patikrinimo 

sistemą. Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti darbuotojams visas galimybes laikytis 

šalia pateikto sąrašo veiksmų. 

 

 

 

 

 

 Sąrašas 
darbuotojams 
kontrolinių 
priemonių 
efektyviausiam 
laikymuisi 

 
 Įsitikinkite, kad patalpos 

turėtų gerą ventiliaciją, ir 
kad esama dulkių 
ištraukimo sistema būtų 
įjungta ir veiktų. 
 

 Patikrinkite, ar visa 
naudojama įranga neturi 
pažeidimų, susidėvėjimo 
ar blogo funkcionavimo 
požymių. Suradę 
problemų, praneškite apie 
jas priežiūros darbuotojui. 
Naudodami deimantines 
ašmenis, patikrinkite, ar 
jos nėra susidėvėjusios, 
įtrūkusios ar kokiu nors 
būdu pažeistos. 

 
 Jeigu pastebėjote dulkių 

ištraukimo įrenginio 
problemą, būtinai imkitės 
papildomų kontrolinių 
priemonių įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikiui 
sumažinti, kol problema 
nėra pašalinta. 

 

 Nejunkite prie 
ventiliacijos sistemomis – 
jos yra skirtos Jūsų darbo 
aplinkos apsaugai. 

 
 Valymui 

rekomenduojama 
naudotis dulkių siurbliais 
ir šlapio valymo metodais. 

 
 Naudokite, prižiūrėkite ir 

saugokite visas 
kvėpavimo takų apsaugos 
priemones pagal 
instrukcijas. 
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Sauso pjovimo ir 
šlifavimo įrankiai 
naudojant rankinius 
kampų šlifavimo/ 
pjovimo įrenginius  

 
 Šiame dokumente teikiamos rekomendacijos dėl sauso pjovimo ir 

šlifavimo darbų su betonu, turinčiu savo sudėtyje kristalinį silicio 
dioksidą, naudojant rankinius kampų šlifavimo, kampų pjovimo 
įrenginius ir pjovimo mašinas. 
 

  

 

 
Šie rekomendacijų lapai turi padėti 
darbdaviams laikytis darbo saugos ir 
higienos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Tai geros praktikos rekomendacijų 
lapas dėl sauso pjovimo ir šlifavimo 
darbų su betonu, turinčiu savo 
sudėtyje kristalinį silicio dioksidą, 
naudojant rankinius kampų 
šlifavimo, kampų pjovimo įrenginius 
ir pjovimo mašinas. Šio užduočių 
lapo pagrindinių gairių laikymasis 
padės sumažinti poveikį. 
Priklausomai nuo kiekvieno atvejo 
specifinių aplinkybių visų kontrolės 
priemonių, minėtų šiame lape, 
naudojimas poveikio sumažinimui 
gali būti nereikalingas. 
 
 
Šis dokumentas taip pat yra 
rekomenduojamas asmenims, kurie 
darbo vietoje gali turėti įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį, 
tam, kad jie galėtų efektyviai 
pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolės priemonėmis. 
 
 
Šis dokumentas yra Geros praktikos 
rekomendacijų saugiam darbui su 
silicio dulkėmis dalis, skirtas 
asmeninei įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikio kontrolei. 
 
 

  

 
 

Prieiga 

 Apribokite prieigą prie darbo vietą, suteikiant prieigos teisę tik 
įgaliotiems darbuotojams/ 

 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Jūsų įrankis būtinai turi turėti galimybę jungtis prie dulkių 

ištraukimo įrenginio.  

 Pasirinkite deramą įrankio ir dulkių ištraukimo įrenginio 

sistemą, tinkamą Jūsų darbui.  

 Dirbkite tiktai pajungę dulkių ištraukimo įrenginį. Visada 

tikrinkite, ar Jūsų ištraukimo įrenginys veikia teisingai.  

 Dulkių ištraukimo įrenginį turi atitikti bent M dulkių klasės 
reikalavimus pagal EN 60335-2-69.  
PASTABA: Daugiau informacijos apie M dulkių klasės 
tinkamumą mineralinių dulkių surinkimui žr.: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm  

 Įsitikinkite, kad visi dulkių surinkimo įrenginio nustatymai 
atitinka įrankio ir ištraukimo įrenginio instrukcijas/  

 
 

Techninė priežiūra  
 

 Priţiūrėkite įrangą pagal instrukcijas, kad jos veikimas būtų 
našus ir tvarkingas.  
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Patikrinimas ir bandymas 

 Kas kartą prieš naudojant įrankį ir ištraukimo įrenginį vizualiai 

patikrinkite, ar jie neturi paţeidimo poţymių.  

 Įsitikinkite, kad įrankio ir ištraukimo įrenginio sistema veikia gerai.  

 Saugokite patikrinimo įrašus atitinkamą laikotarpį pagal valstybės 
įstatymus (maţiausiai penkis metus).  

 
 

Valymas ir tvarkymas 

 Reguliariai valykite įrangą pagal gamintojo rekomendacijas.  

 Rekomenduojama naudotis dulkių siurbliais ir šlapio valymo 

metodais.  

x Nenaudokite darbo vietos valymui sausų šepečių arba suspausto 
oro.  

 
 

Asmeninės apsaugos priemonės 

 Ţiūrėkite uţduočių lapą 2.1.15, skirtą Asmeninės apsaugos 

priemonėms. 

 Nurodykite vietas, kur reikia vilkėti asmeninės apsaugos 

priemones.  

 Suteikite saugojimo patalpas asmeninės apsaugos priemonių 

švariam laikymui, kai jos nenaudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugos priemones po tiekėjų 

rekomenduoto termino.  

 Naudojamų kontrolės priemonių tinkamumo nustatymui galima 
atlikti rizikos įvertinimą.  

 
 

Darbuotojų mokymas 

 Suteikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamo kristalinio 

silicio dioksido dulkių poveikius sveikatai.  

 Darbuotojai turi būti mokomi: dulkių poveikio prevencijos, 
kontrolinių priemonių patikrinimo ir naudojimo, suteiktų 
kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimo (kur ir kada) ir 
veiksmų gedimų metu. Ţiūrėkite uţduočių lapą 2.1.19 ir Geros 
praktikos rekomendacijų 1-ą dalį. 

 
 

Priežiūra 

 Paruoškite kontrolinių priemonių veikimo ir laikymosi patikrinimo 

sistemą. Ţiūrėkite uţduočių lapą 2.1.17. 

 Darbdaviai turi uţtikrinti darbuotojams visas galimybes laikytis 

šalia pateikto sąrašo veiksmų. 

 

 

 

 

 

 Sąrašas 
darbuotojams 
kontrolinių 
priemonių 
efektyviausiam 
laikymuisi 

 
 Įsitikinkite, kad patalpos 

turėtų gerą ventiliaciją, ir 
kad esama dulkių 
ištraukimo sistema būtų 
įjungta ir veiktų. 
 

 Patikrinkite, ar visa 
naudojama įranga neturi 
pažeidimų, susidėvėjimo 
ar blogo funkcionavimo 
požymių. Suradę 
problemų, praneškite apie 
jas priežiūros darbuotojui. 
Naudodami deimantines 
ašmenis, patikrinkite, ar 
jos nėra susidėvėjusios, 
įtrūkusios ar kokiu nors 
būdu pažeistos. 

 
 Jeigu pastebėjote dulkių 

ištraukimo įrenginio 
problemą, būtinai imkitės 
papildomų kontrolinių 
priemonių įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikiui 
sumažinti, kol problema 
nėra pašalinta. 

 

 Nejunkite prie 
ventiliacijos sistemomis – 
jos yra skirtos Jūsų darbo 
aplinkos apsaugai. 

 
 Valymui 

rekomenduojama 
naudotis dulkių siurbliais 
ir šlapio valymo metodais. 

 
 Naudokite, prižiūrėkite ir 

saugokite visas 
kvėpavimo takų apsaugos 
priemones pagal 
instrukcijas. 
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2.1.14c 
  

Sausas betono 
šlifavimas naudojant 
elektrinius betono 
šlifuoklius 

 
 Tai rekomendacijų lapas dėl sauso pjovimo darbų su betonu, 

turinčiu savo sudėtyje kristalinį silicio dioksidą, naudojant 
elektrinius betono šlifuoklius. 
 

  

 

 
Šie rekomendacijų lapai turi padėti 
darbdaviams laikytis darbo saugos ir 
higienos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Tai geros praktikos rekomendacijų 
lapas dėl sauso pjovimo darbų su 
betonu, turinčiu savo sudėtyje 
kristalinį silicio dioksidą, naudojant 
elektrinius betono šlifuoklius.  Šio 
užduočių lapo pagrindinių gairių 
laikymasis padės sumažinti poveikį. 
Priklausomai nuo kiekvieno atvejo 
specifinių aplinkybių visų kontrolės 
priemonių, minėtų šiame lape, 
naudojimas poveikio sumažinimui 
gali būti nereikalingas. 
 
 
Šis dokumentas taip pat yra 
rekomenduojamas asmenims, kurie 
darbo vietoje gali turėti įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį, 
tam, kad jie galėtų efektyviai 
pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolės priemonėmis. 
 
Šis dokumentas yra Geros praktikos 
rekomendacijų saugiam darbui su 
silicio dulkėmis dalis, skirtas 
asmeninei įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikio kontrolei. 
 
 

  

 
 

Prieiga 

 Apribokite prieigą prie darbo vietą, suteikiant prieigos teisę tik 
įgaliotiems darbuotojams/ 

 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Pasirinkite deramą įrankio ir dulkių ištraukimo įrenginio 

sistemą, tinkamą Jūsų darbui.  

 Dulkių ištraukimo įrenginys gali būti atskiras įrenginys arba 

integruotas į įrankį.  

 Dirbkite tiktai pajungę dulkių ištraukimo įrenginį. Visada 

tikrinkite, ar Jūsų ištraukimo įrenginys veikia teisingai.  

 Dulkių ištraukimo įrenginį turi atitikti bent M dulkių klasės 
reikalavimus pagal EN 60335-2-69.  
PASTABA: Daugiau informacijos apie M dulkių klasės 
tinkamumą mineralinių dulkių surinkimui žr.: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Įsitikinkite, kad visi dulkių surinkimo įrenginio nustatymai 

atitinka įrankio ir ištraukimo įrenginio instrukcijas/  
 
 

Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite įrangą pagal instrukcijas, kad jos veikimas būtų 
našus ir tvarkingas.  
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Patikrinimas ir bandymas 

 Kas kartą prieš naudojant įrankį ir ištraukimo įrenginį vizualiai 

patikrinkite, ar jie neturi pažeidimo požymių.  

 Įsitikinkite, kad įrankio ir ištraukimo įrenginio sistema veikia gerai.  

 Saugokite patikrinimo įrašus atitinkamą laikotarpį pagal valstybės 
įstatymus (mažiausiai penkis metus).  

 
 

Valymas ir tvarkymas 

 Reguliariai valykite įrangą pagal gamintojo rekomendacijas.  

 Rekomenduojama naudotis dulkių siurbliais ir šlapio valymo 

metodais.  

x Nenaudokite darbo vietos valymui sausų šepečių arba suspausto 
oro.  

 
 

Asmeninės apsaugos priemonės 

 Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.15, skirtą Asmeninės apsaugos 

priemonėms. 

 Nurodykite vietas, kur reikia vilkėti asmeninės apsaugos 

priemones.  

 Suteikite saugojimo patalpas asmeninės apsaugos priemonių 

švariam laikymui, kai jos nenaudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugos priemones po tiekėjų 

rekomenduoto termino.  

 Naudojamų kontrolės priemonių tinkamumo nustatymui galima 
atlikti rizikos įvertinimą.  

 
 

Darbuotojų mokymas 

 Suteikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamo kristalinio 

silicio dioksido dulkių poveikius sveikatai.  

 Darbuotojai turi būti mokomi: dulkių poveikio prevencijos, 

kontrolinių priemonių patikrinimo ir naudojimo, suteiktų 

kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimo (kur ir kada) ir 

veiksmų gedimų metu. Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.19 ir Geros 

praktikos rekomendacijų 1-ą dalį. 

 
 

Priežiūra 

 Paruoškite kontrolinių priemonių veikimo ir laikymosi patikrinimo 

sistemą. Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti darbuotojams visas galimybes laikytis 

šalia pateikto sąrašo veiksmų. 

 

 

 

 

 Sąrašas 
darbuotojams 
kontrolinių 
priemonių 
efektyviausiam 
laikymuisi 

 
 Įsitikinkite, kad patalpos 

turėtų gerą ventiliaciją, ir 
kad esama dulkių 
ištraukimo sistema būtų 
įjungta ir veiktų. 
 

 Patikrinkite, ar visa 
naudojama įranga neturi 
pažeidimų, susidėvėjimo 
ar blogo funkcionavimo 
požymių. Suradę 
problemų, praneškite apie 
jas priežiūros darbuotojui.  

 
 Jeigu pastebėjote dulkių 

ištraukimo įrenginio 
problemą, būtinai imkitės 
papildomų kontrolinių 
priemonių įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikiui 
sumažinti, kol problema 
nėra pašalinta. 

 

 Nejunkite prie 
ventiliacijos sistemomis – 
jos yra skirtos Jūsų darbo 
aplinkos apsaugai. 

 
 Valymui 

rekomenduojama 
naudotis dulkių siurbliais 
ir šlapio valymo metodais. 

 
 Naudokite, prižiūrėkite ir 

saugokite visas 
kvėpavimo takų apsaugos 
priemones pagal 
instrukcijas. 
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2.1.14d 
  

Sauso šlifavimo 
darbai naudojant 
rankinius elektrinius 
variklinius įrankius 

 
 Tai rekomendacijų lapas dėl sauso  šlifavimo darbų su 

medžiagomis, turinčiomis savo sudėtyje kristalinį silicio dioksidą, 
naudojant rankinius elektrinius variklinius įrankius, pavyzdžiui, 
orbitinius ir ekscentrinius orbitinius šlifuotuvus, juostinius šlifavimo 
įrenginius. 
 

  

 

 
Šie rekomendacijų lapai turi padėti 
darbdaviams laikytis darbo saugos ir 
higienos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Tai rekomendacijų lapas konkrečiai 
dėl sauso šlifavimo darbų su 
medžiagomis, turinčiomis savo 
sudėtyje kristalinį silicio dioksidą, 
naudojant rankinius elektrinius 
variklinius įrankius, pavyzdžiui, 
orbitinius ir ekscentrinius orbitinius 
šlifuotuvus, juostinius šlifavimo 
įrenginius. Šio užduočių lapo 
pagrindinių gairių laikymasis padės 
sumažinti poveikį. Priklausomai nuo 
kiekvieno atvejo specifinių 
aplinkybių visų kontrolės priemonių, 
minėtų šiame lape, naudojimas 
poveikio sumažinimui gali būti 
nereikalingas. 
 
 
Šis dokumentas taip pat yra 
rekomenduojamas asmenims, kurie 
darbo vietoje gali turėti įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį, 
tam, kad jie galėtų efektyviai 
pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolės priemonėmis. 
 
 
Šis dokumentas yra Geros praktikos 
rekomendacijų saugiam darbui su 
silicio dulkėmis dalis, skirtas 
asmeninei įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikio kontrolei. 
 
 

  

 
 

Prieiga 

 Apribokite prieigą prie darbo vietą, suteikiant prieigos teisę tik 
įgaliotiems darbuotojams/ 

 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Pasirinkite deramą įrankio ir dulkių ištraukimo įrenginio 
sistemą, tinkamą Jūsų darbui.  

 Dulkių ištraukimo įrenginys gali būti integruotas į įrankį arba 
veikti kaip atskiras įrenginys.  

 Dirbkite tiktai pajungę dulkių ištraukimo įrenginį. Visada 
tikrinkite, ar Jūsų ištraukimo įrenginys veikia teisingai.  

 Dulkių ištraukimo įrenginį turi atitikti bent M dulkių klasės 
reikalavimus pagal EN 60335-2-69. 
PASTABA: Daugiau informacijos apie M dulkių klasės 
tinkamumą mineralinių dulkių surinkimui žr.:  
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Įsitikinkite, kad visi dulkių surinkimo įrenginio nustatymai 
atitinka įrankio ir ištraukimo įrenginio instrukcijas/  

 
 

Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite įrangą pagal instrukcijas, kad jos veikimas būtų 
našus ir tvarkingas.  
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Patikrinimas ir bandymas 

 Kas kartą prieš naudojant įrankį ir ištraukimo įrenginį vizualiai 

patikrinkite, ar jie neturi pažeidimo požymių.  

 Įsitikinkite, kad įrankio ir ištraukimo įrenginio sistema veikia gerai.  

 Saugokite patikrinimo įrašus atitinkamą laikotarpį pagal valstybės 
įstatymus (mažiausiai penkis metus).  

 
 

Valymas ir tvarkymas 

 Reguliariai valykite įrangą pagal gamintojo rekomendacijas.  

 Rekomenduojama naudotis dulkių siurbliais ir šlapio valymo 

metodais.  

x Nenaudokite darbo vietos valymui sausų šepečių arba suspausto 
oro.  

 
 

Asmeninės apsaugos priemonės 

 Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.15, skirtą Asmeninės apsaugos 

priemonėms. 

 Nurodykite vietas, kur reikia vilkėti asmeninės apsaugos 

priemones.  

 Suteikite saugojimo patalpas asmeninės apsaugos priemonių 

švariam laikymui, kai jos nenaudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugos priemones po tiekėjų 

rekomenduoto termino.  

 Naudojamų kontrolės priemonių tinkamumo nustatymui galima 
atlikti rizikos įvertinimą.  

 
 

Darbuotojų mokymas 

 Suteikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamo kristalinio 

silicio dioksido dulkių poveikius sveikatai.  

 Darbuotojai turi būti mokomi: dulkių poveikio prevencijos, 
kontrolinių priemonių patikrinimo ir naudojimo, suteiktų 
kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimo (kur ir kada) ir 
veiksmų gedimų metu. Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.19 ir Geros 
praktikos rekomendacijų 1-ą dalį. 

 
 

Priežiūra 

 Paruoškite kontrolinių priemonių veikimo ir laikymosi patikrinimo 

sistemą. Žiūrėkite užduočių lapą 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti darbuotojams visas galimybes laikytis 

šalia pateikto sąrašo veiksmų. 

 

 

 

 

 

 Sąrašas 
darbuotojams 
kontrolinių 
priemonių 
efektyviausiam 
laikymuisi 

 
 Įsitikinkite, kad patalpos 

turėtų gerą ventiliaciją, ir 
kad esama dulkių 
ištraukimo sistema būtų 
įjungta ir veiktų. 
 

 Patikrinkite, ar visa 
naudojama įranga neturi 
pažeidimų, susidėvėjimo 
ar blogo funkcionavimo 
požymių. Suradę 
problemų, praneškite apie 
jas priežiūros darbuotojui. 

  
 Jeigu pastebėjote dulkių 

ištraukimo įrenginio 
problemą, būtinai imkitės 
papildomų kontrolinių 
priemonių įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikiui 
sumažinti, kol problema 
nėra pašalinta. 

 

 Nejunkite prie 
ventiliacijos sistemomis – 
jos yra skirtos Jūsų darbo 
aplinkos apsaugai. 

 
 Valymui 

rekomenduojama 
naudotis dulkių siurbliais 
ir šlapio valymo metodais. 

 
 Naudokite, prižiūrėkite ir 

saugokite visas 
kvėpavimo takų apsaugos 
priemones pagal 
instrukcijas. 
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2.1.15  Asmens saugos 
priemonės (ASP) 
 
Čia apžvelgiama ASP naudojimas ir priežiūra, taikoma darbuotojams, 
veikiamiems įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido dulkių. 
ASP turi būti vertinamos kaip paskutinė naudotina priemonė, kuomet buvo 
įgyvendintos visos konstrukcinės ir organizacinės kontrolės priemonės ir 
nebuvo sukurta pakankama cheminės medžiagos poveikio kontrolė. 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. Darbo zonos, 
kuriose yra privaloma dėvėti asmens saugos priemones, turi būti aiškiai 
paženklintos tinkamais ženklais. 

  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Asmens saugos priemonės turi atitikti atitinkamus Bendrijos nuostatus 
dėl konstrukcijos ir gamybos, atsižvelgiant į saugą bei sveikatą. Visas 
asmens saugos priemones turi pateikti bendrovė ir jos turi būti 
pažymėtos CE ženklu. 

 Naudojant ASP, turi būti sudaroma programa, apimanti visus įrangos 
parinkimo, naudojimo ir priežiūros aspektus. 

 ASP reikia rinktis pagal jų eksploatacines savybes (pvz. apsaugos 
koeficientą), patogumą ir patvarumą.  

 Kuomet reikia dėvėti daugiau nei vieną ASP daiktą, užtikrinkite, kad šie 
daiktai būtų tarpusavyje suderinti. 

 Atliekant visus dulkėtus darbus, būtina dėvėti apsauginius (darbinius) 
drabužius. Galima dėvėti tamsių spalvų drabužius, kad būtų lengviau 
pastebimos dulkės. Jūsų darbinių drabužių tiekėjas galės patarti apie 
tinkamus drabužius. 

 Darbo vietoje vadovaukitės žemiau pateikiamais paveikslėliais, 
kad išsiaiškintumėte, kokios ASP yra reikalingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama 
patarimų apie asmens saugos 
priemonių (ASP) naudojimą ir 
priežiūrą. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti 
tinkamas apsaugos ir prevencines 
priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip 
galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Apsauga ausims 

   
 

 
Apsauga akims

 
Apsauginiai drabužiai 

   
 
 

 
Apsauginis šalmas 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai techniškai 

prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo ir yra tinkamos darbinės būklės bei 
techniškai tvarkinga.  

 Apsauginių (darbinių drabužių) namo imti negalima. Juos turi valyti 
darbdavys. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite, ar ASP nėra apgadintos. Jeigu įranga naudojama nedažnai, 

tuomet tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją. 
 Tikrinkite kvėpavimo takų apsauginių priemonių efektyvumą prieš 

naudodami. Kreipkitės patarimų į tiekėją dėl tinkamų tikrinimo metodų. 
 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius įstatymus 

laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Laikykite daugkartinio naudojimo ASP daiktus švariai.  
 Darbdaviai turi suteikti švarias ASP saugojimo patalpas. 
 Nevalykite drabužių naudodami suslėgtą orą. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 
 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės priemonės 

yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos kvėpavimo 
takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). Reikia 
pasirinkti su kitomis asmens saugos priemonėmis suderinamus daiktus, 
pvz. ausines, akinius, suvirinimo skydelius. 

 Užtikrinkite, kad operatorius tinkamai uždengtų veidą pasirinkta kauke. 
Tai galima patikrinti taikant paprastus tikrinimo metodus, pvz. ore 
išpurškiant smulkiais lašeliais cukraus tirpalą ir patikrinant, ar operatorius 
jaučia cukraus skonį. Jeigu operatorius jaučia skonį, reiškia, kad kaukė 
nėra sandari. 

 Atkreipkite dėmesį, kad ant veido esantys plaukeliai sumažina 
respiratoriaus efektyvumą. Operatoriams, kuriems ant veido yra 
plaukelių, turi būti pateikiami respiratoriai su tiekiamu oru, arba kitos 
tinkamos alternatyvios priemonės. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Pagal kiekvieną atliekamą darbą įvertinkite, kaip dažnai reikėtų keisti 
kvėpavimo takų apsaugines priemones, kad būtų užtikrintas jų 
efektyvumas. Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido dulkių 

poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti 
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros 
praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 
 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 

kontroliniam sąrašui vykdyti. 
 

 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Netgi tuo atveju, jeigu 
paprastai nedėvite 
kvėpavimo takų 
apsauginių priemonių, 
gali reikėti jas laikinai 
dėvėti jeigu neveikia kitos 
kontrolės priemonės. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite 
ir laikykite asmens 
saugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 

 Patogiai užsidėkite ASP, 
kad laikytųsi tinkamai. 

 Jeigu ant jūsų veido yra 
plaukelių, jie gali turėti 
įtakos respiratoriaus 
efektyvumui. Pasirinkite 
tinkamą respiratorių su 
tiekiamu oru, arba tinkamą 
alternatyvią priemonę. 

 Kuomet reikia dėvėti 
daugiau nei vieną ASP 
daiktą, užtikrinkite, kad šie 
daiktai būtų tarpusavyje 
suderinti. 

 

 

    
2006 m. kovas – 2.1.15 – psl. 2 iš 2    

 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

2.1.16  Dulkių arba nuosėdų 
šalinimas iš ištraukimo 
įtaiso 
 
Šis vadovas turi būti skaitomas su lapais, pavadintais „Vamzdyno 
konstrukcija“, „Dulkių ištraukimo įtaisų konstrukcija“ ir „Bendrasis 
vėdinimas“. 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. Uždėkite 
įspėjamuosius ženklus. 

 Sudarykite sąlygas patogiai prieiti, kad būtų galima saugiai 
pašalinti potencialiai pavojingas šlapias arba sausas atliekas. 

  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Kur įmanoma, dulkių ištraukimo įtaisus įrenkite atokiau nuo 
skersvėjų ir vėjo gūsių, už darbo zonos ribų. 

 Turėkite omenyje, kad gali reikėti apsauginių priemonių 
smūginiam slėgiui išleisti, kuomet dirbama su degiomis 
kietosiomis medžiagomis, taip pat užtikrinkite, kad įranga būtų 
tinkamai įžeminta. 

 Konstrukcijoje reikia atsižvelgti į palimą dulkių abrazyvumą.  

 Užtikrinkite, kad surenkamos dulkės būtų nusodinamos 
sandariame konteineryje, pvz. šiukšlių dėžėje. Naudokite vidinį 
įdėklą. 

 Drėgno surinkimo kolektoriai ir grandyklės yra reikalingos, kad 
būtų nuvalytos nuosėdos ir apnašos. 

 Nustatykite atliekų dėžės tuštinimo periodiškumą. 

 Nustatykite, kaip šiukšliadėžė turi būti perkeliama ją norint 
ištuštinti ir, esant reikalui, suteikite pagalbines priemones. 

 Jei reikia, švarus ir filtruotas oras gali būti pakartotinai įleidžiamas 
į darbo zoną. 

 Percirkuliuojamo oro kiekis turi atitikti esamus standartus 
ir teisines nuostatas.  

 Ištraukimo sistemų konstruciją ir specifikacijas gali reikėti 
patvirtinti pagal nacionalinių standartų ir nuostatų reikalavimus. 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie saugaus darbo taisykles 
valant dulkes iš dulkių ištraukimo 
įtaiso. Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai.  
 Vadovaukitės instrukcijomis ir techninės priežiūros vadovais 

ir techninės priežiūros metu nustatykite reikiamas ASP.  
 Oro linija turi būti be kliūčių, o vandens čiaupai ir filtrai turi būti švarūs.  
 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 

rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Patikrinkite vandens lygį šlapiosios grandyklės rezervuare. 
 Iš tiekėjo susižinokite ištraukimo įtaiso projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Apžiūrėkite susijusią vėdinimo įrangą (pvz. suslėgto oro linijas) 
mažiausiai kartą per savaitę, ar ji nėra apgadinta. Jeigu įranga veikia 
nuolatinio eksploatavimo režimu, tuomet tikrinkite ją dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite susijusią vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių 
savybių standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Sužinokite maišiniame filtre ir/arba grandyklėje esančių liekanų 
pavojingąsias savybes.  

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 Valykite darbo zoną kasdien. 
 Darbuotojai likučius turi tvarkyti atidžiai, nes kai kurie likučiai gali būti 

degūs.  
 Užtikrinkite, kad šiukšliadėžė būtų tuštinama reguliariai ir nebūtų 

perpildoma. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Dulkės ir nuosėdos gali pažeisti odą ir akis. Kreipkitės į saugos 

drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti tinkamas ASP. 
 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra adekvačios. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti 
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros 
praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 
 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 

kontroliniam sąrašui vykdyti. 
 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Užtikrinkite, kad būtų 
vadovaujamasi darbdaviui 
privalomomis saugaus 
darbo taisyklėmis tuštinant 
dulkių ištraukimo įtaisus. 
Įrenkite elektros izoliaciją 
ir suteikite rankines 
tvarkymo priemones. 

 Užtikrinkite, kad būtų 
laikomasi saugaus darbo 
taisyklių įeinant į ribotas 
erdves.  

 Jums gali reikėti 
kvėpavimo takų 
apsaugines priemones, 
kadangi atliekant šiuos 
darbus gali būti labai 
daug dulkių.  

 Reguliariai tuštinkite 
šiukšliadėžę prieš jai 
persipildant. 

 Tuštinkite šiukšliadėžę 
atsargiai, o jos išvertimo 
aukštis turi būti kaip 
galima žemesnis, kad 
nesusidarytų dulkių 
debesys. Būkite atidūs 
tvarkydami degias dulkes 
ar nuosėdas.  

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.17  Priežiūra 
 
Šiuo lapu pateikiama patarimų apie vadybininkų/prižiūrinčiojo personalo 
kompetentingumą, apmokymą ir informacijos poreikius dirbant darbo 
aikštelėse, kuriose potencialiai gali veikti silicio dioksido dulkės. 
Šį lapą reikia taikyti pagal konkrečius darbo aikštelės vadybos 
reikalavimus, t.y. kai kuriose aikštelėse gali būti sudėtinga vadybos 
struktūra, o kitose gali būti vienas vadovas. 

   

  

Sveikatos ir saugos vadybos sistemos
 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad sveikatos ir saugos reikalavimų 
laikymasis atitiktų pripažintą  Sveikatos ir saugos vadybos sistemą 
(pvz. OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). Nesant oficialios 
sistemos, darbdaviai turi įrodyti, kad egzistuoja sistema, atitinkanti 
89/391/EEB Direktyvą (pamatinė direktyva), kuri gali būti oficialiai 
audituojama. 

 Vadybininkai/prižiūrintieji asmenys turi suvokti savo vaidmenį 
Sveikatos ir saugos vadybos sistemoje. 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
vadybininkų/prižiūrinčiųjų asmenų 
vaidmenį padedant sumažinti 
įkvepiamo plaučiuose nusėdančio 
kristalinio silicio dioksido poveikį, 
t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir 
prevencines priemones.  
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie suprastų 
vadybininkų/prižiūrinčiųjų asmenų 
vaidmenį ir atsakomybę.  
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 

 Vadybininkų/prižiūrinčiųjų 
asmenų poreikiai 

 
 Žinios apie silicio dioksido dulkių keliamą pavojų sveikatai. 

 Supratimas apie problemas galinčius kelti procesus. 

 Supratimas apie kontrolės priemones ir jų pritaikymą. 

 Žinios ir supratimas apie Geros praktikos vadovo ir atitinkamų 
užduočių lapų pritaikymą. 

Apmokymas  
 Darbdaviai turi užtikrinti, kad jų vadybininkai/prižiūrintieji asmenys 

būtų apmokyti ir atitiktų jiems pagal užduočių lapus keliamus 
reikalavimus. Tai ypatingai svarbu, kad jie galėtų: 

- būti veiksminga sistemos dalimi, tikrinančia kontrolės priemonių 
buvimą ir laikymąsi. 

- tikrinti, ar laikomasi valymo ir techninės priežiūros atlikimo 
procedūrų. 

- užtikrinti, kad būtų vykdoma sveikatos priežiūros programa 
kiekvienam asmeniui, kuriam ji yra reikalinga. 

- užtikrinti, kad darbuotojai turi visas priemones kontroliniam 
sąrašui įvykdyti pagal kiekvieną atitinkamą užduočių lapą. 

 Apmokant vadybininkus/prižiūrinčiuosius asmenis, ypatingai yra 
reikalinga suteikti žinių ir informacijos apie „Geros praktikos vadovą 
dėl darbuotojų sveikatos apsaugos tinkamai tvarkant ir naudojant 
kristalinį silicio dioksidą bei produktus, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido“. 

 Apmokymo metu taip pat reikia ugdyti vadybininkų/prižiūrinčiųjų 
asmenų bendravimo įgūdžius. 

 Apmokymo metu būtina pabrėžti vadybininkų/prižiūrinčiųjų asmenų 
svarbą rodant gerą pavyzdį dėl saugaus darbo taisyklių laikymosi. 

Informacija 
 Darbdaviai privalo suteikti pakankamai informacijos 

vadybininkams/prižiūrintiesiems asmenims, kad jie atitiktų aukščiau 
nurodytus poreikius. 
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2.1.18  Pakavimo sistemos  
 
Ši veikla susijusi su skirtingų kristalinio silicio dioksido produktų 
pakavimo sistemų parinkimu. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Pasirinkite tiktai CE ženklą turinčią įrangą. 

 Pakuotė dažniausiai bus pasirenkama pagal kliento/vartotojo norus. 
Pristatymo galimybių pasirinkimui įtakos turintys veiksniai yra tokie: 

 Medžiagos tipas (esant mažam dalelių dydžiui yra daugiau 
tikimybės, kad ore susidarys dulkės); 

 Naudojamų medžiagų tonažas; 

 Ekonomiškumas (investicijų į birių medžiagų tvarkymo įrangą 
atsipirkimas, palyginus su priemoka už maišus); 

 Gamintojo ir galutinio vartotojo procesų automatizavimo laipsnis; 

 Tiekimo pastovumas (pvz. maži maišai gali būti tinkamesni 
bandomiesiems gaminiams); 

 Sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su ergonomiškumu, 
rankiniu darbu, triukšmingumu ir pan. 

 Naudojant mažus maišus yra didesnė įkvepiamo plaučiuose 
nusėdančio kristalinio silicio dioksido poveikio galimybė tiek maišų 
pildymo, tiek tuštinimo metu. 

 Naudojant maišus (didelius) birioms medžiagoms galima sumažinti 
cheminių medžiagų poveikį gamintojui. Tačiau tai gali sukelti 
daugiau problemų kliento patalpose, nes bus sudėtingiau ištuštinti 
maišus. 

 Kuomet įmanoma, pirmenybę teikite uždaroms birių medžiagų 
transportavimo sistemoms, o ne maišams. 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos 
darbo vietoje ir darbo saugos įstatymų 
reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie tinkamiausios silicio 
dioksido produktų pristatymo formos 
parinkimą. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Pasirinkite mechanizmus, prie kurių būtų patogu prieiti norint atlikti 

techninės priežiūros darbus. 

 Užtikrinkite, kad įranga būtų tinkamai techniškai prižiūrima, kaip yra 
nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra tinkamos darbinės būklės bei 
techniškai tvarkinga.  

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, 

o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Pasirinkite mechanizmus, prie kurių būtų patogu prieiti norint atlikti 

valymo darbus. 

 Valykite darbo zoną kasdien. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 
ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Naudokite įrangą pagal 
darbdavio pateikiamas 
saugaus darbo taisykles. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Esant apgadintoms 
pakuotėms, imkitės 
tinkamų (asmens saugos) 
priemonių, kad 
apsisaugotumėte. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.1.19  Apmokymas 
 
Čia apžvelgiama  įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio 
dioksido poveikį patiriančių darbuotojų apmokymų organizavimas ir 
įgyvendinimas. 
 

  

Priėjimas 
 

 Užtikrinkite, kad darbuotojai būtų apmokyti apie silicio dioksido 
dulkių poveikį prieš jiems leidžiant įeiti į dulkėtas zonas. 

  

Organizavimas 
 

 Nauji darbuotojai turi praeiti kursą apmokymų apie visus sveikatos 
ir saugos aspektus, įskaitant darbdavio pateikiamas saugaus 
darbo taisykles dirbant su pavojingomis medžiagomis, tokiomis, 
kaip įkvepiamas plaučiuose nusėdantis kristalinis silicio dioksidas. 
Siūlomų mokymo temų sąrašas yra pateikiamas kitoje lapo 
pusėje. 

 Apmokymų kursas turi būti vedamas gyvybingai ir informatyviai, 
palaikant abipusį dialogą tarp apmokymus vedančio asmens ir 
darbuotojų. 

 Apmokymus turi rengti darbdavys ir juos sudaryti taip, kad būtų 
apžvelgiami visi rizikos veiksniai, pateikiant pavyzdius iš 
darbuotojų darbo vietos ir atliekamos darbinės veiklos. 

 Ribokite dalyvių skaičių, kad kiekvienas dalyvaujantis asmuo 
turėtų galimybę aptarti rūpimas problemas ir užduotų klausimus. 

 Ribokite apmokymo kurso trukmę ir darykite reguliarias 
pertraukas. 

 Uždrauskite naudotis mobiliaisiais telefonais ir abipusio ryšio 
radijo imtuvais apmokymo metu. 

 Taikykite įvairius apmokymo metodus, įskaitant vaizdines 
pagalbines priemones, vaizdinę medžiagą, grupines diskusijas ir 
pateikiamą informacinę medžiagą. 

 Kaip alternatyva formaliajam apmokymo kursui, instruktažas 
darbo vietoje yra naudinga priemonė asmeniškai perduodant 
sveikatos ir saugos principus per trumpą laiko tarpą. Instruktažas 
darbo vietoje turi trukti daugiausia 15 minučių. 

 Darbuotojų žinias reikia įvertinti kiekvieno apmokymo kurso 
pabaigoje, kad būtų patikrinta, ar jie suprato mokomąją medžiagą. 

 Reikia organizuoti pakartotinius apmokomuosius kursus, kad 
darbuotojai žinotų naujausius sveikatos ir saugos aspektus, 
susijusius su darbu su produktais, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido. 

 Darbuotojams turi būti suteikiamas priėjimas prie šio Geros 
praktikos vadovo ir jo užduočių lapų bei kitos papildomos 
informacijos, įskaitant rizikos įvertinimo, saugos duomenų lapų ir 
saugaus darbo taisyklių kopijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama patarimų 
apie kristalinio silicio dioksido poveikį 
patiriančių darbuotojų apmokymų 
organizavimą ir įgyvendinimą. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio užduočių 
lapo punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Apmokymų temos 
 Suteikite darbuotojams informacijos apie darbdavio ir 

darbuotojo pareigas pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymą. 

 Pateikite darbuotojams informacijos apie įkvepiamų kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį sveikatai. 

 Praveskite jiems apmokymus apie dulkių poveikius įtakos 
turinčius veiksnius ir dulkių poveikio prevenciją. 

 Praveskite jiems apmokymus apie geros praktikos principus, 
taikytinus darbo vietoje bei saugaus darbo taisykles. 

 Praveskite jiems apmokymus apie saugos priemones ir jų 
veikimo tikrinimo būdus. 

 Praveskite jiems apmokymus kada ir kaip naudoti kvėpavimo 
takų apsaugines priemones (KTAP) arba kitas pateikiamas 
asmens saugos priemones (ASP). 

 Praveskite jiems apmokymus, kaip prižiūrėti KTAP/ASP, kur jas 
laikyti nenaudojimo metu, kaip įsigyti pakaitines priemones ir 
pranešti apie defektus. 

 Praveskite jiems apmokymus, ką daryti nelaimingo atsitikimo 
atveju. 

 Suteikite darbuotojams informacijos apie dulkėtumo stebėsenos 
programas ir darbuotojų bendradarbiavimo svarbą. 

 Darbuotojams taip pat turi būti pranešama apie poveikio 
asmeniui stebėsenos kampanijų išvadas. 

 Jeigu išmatuotas įkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikis 
darbuotojui viršija atitinkamas profesinio poveikio ribines vertes, 
tuomet tam darbuotojui turi būti suteikiama išsami informacija 
apie jį veikiančių medžiagų poveikio stebėsenos rezultatus. 

 Darbuotojams turi būti pranešama apie sveikatos priežiūros 
procedūras. 

  

Įgyvendinimas 

 Apmokymo kursai turi būti rengiami įprastinio darbuotojų darbo 
metu. 

 Pakartotiniai apmokymo kursai turi būti rengiami mažiausiai 
kartą per dvejus metus, arba dažniau, jeigu yra darbo praktikos 
ir pan. pakeitimų. 

 Apmokymo kursų lankomumas turi būti nustatytas kaip 
privalomas. Lankomumas turi būti registruojamas, o įrašai 
saugojami pagrįstai galimą laikotarpį.  

 Darbuotojų turi būti prašoma pateikti savo įspūdžius apie 
kiekvieną apmokymo kursą, o tai padėtų rengiant apmokymo 
kursus ateityje. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar apmokymo kursai yra 

planuojami, tinkamai lankomi, jų efektyvumas realizuojamas per 
tinkamus metodus ir visi darbuotojai yra praėję šiuos 
apmokymus. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis sąrašas, 
naudojamas kontrolei užtikrinti 
 
 

 Privalote dalyvauti visuose jums 
organizuojamuose apmokymuose 
dėl sveikatos apsaugos. 

 Nedvejodami klauskite klausimų 
apmokymo kursų metu. Jūs galite 
žinoti apie problemines vietas 
arba problemų sprendimus, kurie 
prieš tai dar nebuvo identifikuoti. 

 Vadovaukitės Geros praktikos 
principų dokumentu ir jo 
užduočių atlikimo nurodymų 
lapais. 

 Įsitikinkite, ar naudojate tinkamą 
pagal užduotį lapą. 

 Bendradarbiaukite su savo 
darbdaviu ir kitais konkrečius 
įsipareigojimus dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos užtikrinimo 
turinčiais darbuotojais, kad jūsų 
darbdavys galėtų užtikrinti kaip 
galima saugesnes jūsų darbo 
aplinką ir darbo sąlygas. 

 Nedelsdami praneškite darbdaviui 
arba kitiems konkrečius 
įsipareigojimus dėl saugos ir 
sveikatos užtikrinimo turintiems 
darbuotojams apie visas darbines 
situacijas, kurias manote esant 
pakankamai pavojingas saugumo 
ir sveikatos atžvilgiu. 

 Tinkamai naudokite darbo įrangą 
ir naudokite visas pavojingas 
medžiagas pagal nurodymus. 

 Naudokite asmens saugos 
priemones, įskaitant kvėpavimo 
takų apsaugines priemones, pagal 
darbdavio nurodymus.  
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2.1.20  Darbas su rangovais 
 
Šis užduočių lapas yra apie išorinių rangovų įdarbinimą gamykloje, 
kurioje ore gali susidaryti įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio 
silicio dioksido dulkės. 
 

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų, kuomet 
išoriniams rangovams yra taikomi tie 
patys apsaugos standartai, kaip ir jų 
darbuotojams. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiami 
patarimai yra vadybos geros praktikos 
principai, taikomi visiems darbams 
pagal sutartis, tačiau formuluotė buvo 
sudėliota kaip galima tinkamiau pagal 
aplinkybes, kur yra įkvepiamo 
plaučiuose nusėdančio kristalinio 
silicio dioksido poveikio rizika. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas įmonėms ir jų darbuotojams, 
kuriuos darbo vietoje gali veikti 
į plaučius įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
Visuomet privalo būti taikomos esamos 
nacionalinės nuostatos. 

 Rangovų darbo pobūdis 
Rangovai paprastai įdarbinami tokiems darbams atlikti (sąrašas 
nėra baigtinis): 

 Projektiniai darbai 

 Statybos darbai 

 Gamyklos ir įrangos montavimas 

 Įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas  

 Įrangos testavimas ir kalibravimas  

 Specialiosios tikrinimo paslaugos (pvz. asbesto, statybos darbų) 

 Pakavimas (pvz. pilstymas į maišus) 

 Mineralų gavyba ir pervežimas darbo aikštelėje 

 Pervežimas keliais  

 Valymas 

Rangovo atrinkimo kriterijai 
Renkantis rangovus, į kliento pateikiamus atrankos kriterijus turi 
būti įtraukiama rangovo sveikatos ir saugos įvertinimo procedūra.  

Atsižvelkite į visus toliau pateikiamus kriterijus (sąrašas nėra 
baigtinis) ir užtikrinkite, kad rangovo savybės lyginant su kiekvienu 
kriterijumi, yra tinkamos pagal atliekamą darbą ir zoną (-as), 
kuriose jis bus atliekamas, veikiančius rizikos veiksnius. 

 Sveikatos ir saugos politikos dokumentas. 

 Pažymėjimai apie apmokymus/įgytas žinias. 

 Sveikatos ir saugos patarimų bei paramos suteikimo tvarka. 

 Rizikos įvertinimas ir saugaus darbo taisyklės. 

 Reikalingos darbo įrangos turėjimas. 

 Pavojingų medžiagų kontrolės priemonės. 

 Asmens saugos priemonės. 

 Sveikatos priežiūros atlikimo priemonės. 

 Ankstesnių nelaimingų atsitikių protokolai.  

 Darbdavio atsakomybės ir viešosios atsakomybės draudimų 
paruošimo priemonės. 

Leiskite rangovui dirbti jūsų darbo aikštelėje tiktai tuomet, kai 
esate įsitikinę, kad jis tinkamai įvertina visus sveikatos ir saugos 
klausimus. 
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Pasikeitimas informacija 
 Klientas yra atsakingas, kad būtų pranešama išorės rangovams apie 

pagrįstai numanomus rizikos veiksnius (įskaitant susijusius su 
įkvepiamo plaučiuose nusėdančio silicio dioksido dulkėmis), su 
kuriais jie gali susidurti darbo aikštelėje. Ši informacija privalo būti 
pateikiama raštu prieškonkursinio etapo metu. 

 Atitinkami Geros praktikos vadovo ir Duomenų lapų skyriai turi būti 
nusiunčiami rangovui kaip prieškonkursinės dokumentacijos dalis. 

 Visi rangovai turi praeiti įvadinius apmokymus prieš pradėdami dirbti 
kliento darbo aikštelėje. Tai būtų sąlyga, suteikianti jiems teisę įeiti 
į darbo zoną. Jeigu dėl kokios nors priežasties įvadinis apmokymas 
nėra vykdomas, tuomet klientas visuomet turi atidžiai prižiūrėti 
pačius rangovus. 

 Įvadinio apmokymo metu turi būti pateikiamos darbo aikštelės 
taisyklės ir procedūros, įskaitant pagal sutartį atitinkamas konkrečias 
dulkėtumo kontrolės priemones. Turi būti pateikiama išsami 
informacija apie zonas ir veiklą, kur turi būti dėvimos asmens saugos 
priemonės.  

 Įvadinio apmokymo metu turi būti tikrinamos visų rangovų žinios apie 
jų saugaus darbo taisykles. Neleiskite pradėti darbų, kol nesate 
įsitikinę, kad visi rangovai yra visiškai susipažinę su darbdavio 
pateikiamų saugos dokumentų reikalavimais. 

 Vadovaujantis nacionaliniais nuostatais, gali reikėti paskirti centrinį 
konkretaus sutarties darbo koordinatorių. 

Raštiškos sutartys su rangovais 
 Darbų perdavimo sutartyse darbams, kurių metu potencialiai gali 

veikti įkvepiamo plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido 
dulkės, turi būti įtrauktos nuostatos dėl sveikatos saugos. 

 Geros praktikos vadovas bei Duomenų lapai yra neatsiejama 
sutarties dalis. Tai reiškia, kad Rangovai ne tiktai turės laikytis visų 
bendrųjų teisinių nuostatų dėl Sveikatos ir saugos, tačiau ir Geros 
praktikos principų dokumento rekomendacijų. 

Rangovų priežiūra 
Klientas privalo atitinkamai prižiūrėti visus jo darbo aikštelėse dirbančius 
rangovus. Priežiūros mastas priklausys nuo darbo sudėtingumo ir turėtų 
būti atliekami rangovo darbo praktikų neplaniniai titikrinimai, kurie būtų 
dokumentuojami. Tačiau jeigu nebuvo suteiktas išsamus įvadinis 
apmokymas, tuomet reikia nuolatos atidžiai stebėti rangovus. 
 
Klientas vietoje turi turėti dokumentais išdėstytas procedūras, skirtas 
valdyti situacijoms, kai rangovas nesilaiko saugaus darbo taisyklių. Reikia 
saugoti visus protokolus apie veiksmus, kurių ėmėsi tiek klientas, tiek 
pagal sutartį dirbanti įmonė, kuomet buvo buvo dirbama nesilaikant 
saugos taisyklių. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kliento kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Atsirinkdami rangovus 
įvertinkite jų sistemų 
tinkamumą valdant 
įkvepiamo plaučiuose 
nusėdančio kristalinio 
silicio dioksido poveikį 
asmeniui. 

 Užtikrinkite, kad 
rangovams būtų 
pateikiama informacija 
apie darbo aikštelėje 
esančius rizikos veiksnius 
sveikatai ir saugai, kurie 
yra susiję su jų darbu.  

 Suteikite rangovams 
įvadinį apmokymą prieš 
suteikdami jiems leidimą 
pradėti darbus jūsų darbo 
aikštelėje. 

 Užtikrinkite, kad tinkamai 
prižiūrėsite rangovus, kad 
įsitikintumėte, ar jie laikosi 
saugaus darbo taisyklių. 

 Nedvejokite, jeigu reikia 
sustabdyti darbus, kuomet 
rangovai dirba 
nesilaikydami saugos 
reikalavimų. 

Rangovo kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įvertinkite visos jūsų 
darbinės veiklos riziką ir ją 
užrašykite dokumentuose. 
Jums reikės pateikti šių 
dokumentų kopijas 
klientui. 

 Užtikrinkite, kad atsiriems 
rangovams būtų pravesti 
apmokymai apie 
reikalavimus, susijusius 
su įvertintais rizikos 
veiksniais. 

 Užtikrinkite, kad su klientu 
visuomet būtų 
bendraujama sveikatos 
ir saugos klausimais. 
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2.2.1a  Maiš� tuštinimas –  
maži maišai  
 
Šiuo lapu yra pateikiama patarim� apie maž� maiš� tuštinim� gamybos 
�mon�je, kuomet buvo laikomi produktai, kuri� sud�tyje yra kristalinio 
silicio dioksido (ypatingai svarbu dirbant su sausomis medžiagomis). 
 

 
Pri�jimas 

� � darbo zon� �leiskite tiktai leidim� turin�ius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir �ranga 
� �sitikinkite, ar maiš� tuštinimo �ranga yra tinkama pagal paskirt�. 

� Prispauskite maiš� pildymo �rang� kaip galima labiau, o naudojant 
vietin� ištraukiam�j� ventiliacij�, joje turi b�ti sudaromas neigiamas 
sl�gis, žr. 2.1.13 užduo�i� lap�.  

� Naudojant mažus maišus, maišams ištuštinti rekomenduojama 
naudoti automatines arba pusiau automatines maiš� ištuštinimo 
stotis. 

� Steb�kite, kad darbuotojai išverst� maiš� turin� atsargiai, t.y. jokiu 
b�du ne mesdami. Maišai turi b�ti tuštinami atvir� gal� nukreipus 
šalin. 

� Maišus glamžant pakyla daug dulki�. Darbuotojai turi susukti tuš�ius 
maišus b�dami dulki� ištraukimo zonoje. 

� Nor�dami likviduoti tuš�ius maišus nesukeldami dulki�, sud�kite 
juos � didel� metalo r�mu prilaikom� plastikin� maiš�. Užpild� maiš�, 
j� užsandarinkite ir išmeskite � tinkam� atliek� konteiner�. Steb�kite, 
kad atliek� maišas neb�t� perpildytas. Kitu atveju, naudokite 
tankintuv� su dulki� ištraukimo sistema, arba visiškai uždar� 
tankintuv�. 

� Maiš� tuštinimo �ranga turi b�ti sujungiama su tinkama dulki� 
gaudymo sistema (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu). Pageidautina 
naudoti pastovi� dulki� ištraukimo sistem�, ta�iau yra priimtinas ir 
atskirai pastatomas mobilus �taisas. 

� Maiš� tuštinimo �ranga turi b�ti sukonstruota taip, kad b�t� patogu 
prieiti prie vis� detali� norint atlikti technin� prieži�r�, užsikimšim� 
šalinimo ir valymo darbus. Prieigos panel�s turi b�ti sujungtos 
tarpusavyje arba b�ti su atjungimo �taisais reikiamose vietose, kad 
asmenys neprieit� prie pavoj� kelian�i� mechanizm� detali�. 

� Pateikite mechaninius/pneumatinius pagalbinius �taisus su maiš� 
tvarkymo �ranga. 

� Kuomet yra galimyb�, laikykite maiš� tuštinimo �rang� atokiau nuo 
dur�, lang� ir pra�jim�, kad netraukt� skersv�jis pro dulki� 
ištraukimo sistemas. 

� Tiekite švar� or� � darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas pad�ti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos �statym� reikalavim� 
kontroliuojant �kvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveik�. 
 
 
Konkre�iai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarim� apie 
dulk�tumo kontrol� atliekant maž� 
maiš� tuštinimo darbus. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduo�i� lapo 
punktais, bus sumažintas chemin�s 
medžiagos poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidaran�i� aplinkybi�, neb�tina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti � plau�ius 
�kvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveik�, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi b�ti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti � plau�ius �kvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
gal�t� kaip galima geriau pasinaudoti 
�gyvendinamomis kontrolin�mis 
priemon�mis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo d�l silicio dioksido dulki� 
prevencijos, kuriuo yra konkre�iai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulki� poveik� asmeniui 
darbo vietoje. 
 

 

 
 
   Maiš� tuštinimas rankiniu b�du                                     Automatizuotas    
   maiš� tuštinimas 
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Technin� prieži�ra 
� Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama �ranga b�t� tinkamai 

techniškai priži�rima, kaip yra nurodyta tiek�jo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbin�s b�kl�s bei techniškai tvarkinga.  

� Keiskite s�naudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
� Mažiausiai kart� per savait� apži�r�kite, ar valymo �ranga n�ra 

apgadinta, o jeigu �ranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu �ranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvien� eksploatacij�.  

� Iš tiek�jo susižinokite dulki� nusodinimo ir/arba ištraukimo �rangos 
projektines charakteristikas. Saugokite ši� informacij�, kad 
gal�tum�te palyginti su ateities testavim� rezultatais. 

� Saugokite �rašus apie tikrinim� atitinkam� pagal nacionalinius 
�statymus laikotarp� (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir prieži�ra 
� Reguliariai valykite savo darbo viet�. 

� Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

� Nevalykite sausu šepe�iu ar susl�gtu oru. 

� Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemon�s 
� Remtis užduo�i� lapu 2.1.15 d�l Asmens saugos priemoni�. 

� B�tina �vertinti rizik�, kad b�t� nustatyta, ar esamos kontrol�s 
priemon�s yra adekva�ios. Jei reikia, tur�t� b�ti pateiktos ir d�vimos 
kv�pavimo tak� apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

� Paruoškite sand�liavimo patalpas, kuriose b�t� galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos n�ra naudojamos.  

� Keiskite kv�pavimo tak� apsaugines priemones tiek�j� 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
� Pateikite darbuotojams informacij� apie �kvepiam� silicio dioksido 

dulki� poveik� sveikatai. 

� Apmokykite darbuotojus apie: dulki� poveikio prevencij�, kaip tikrinti 
kontrol�s priemoni� veikim� ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kv�pavimo tak� apsaugin�mis priemon�mis ir k� 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduo�i� lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Prieži�ra 
� Sudarykite sistem�, skirt� tikrinti, ar kontrol�s priemon�s yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi ši� priemoni�. Remtis užduo�i� 
lapu 2.1.17. 

� Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai tur�t� visas priemones 
kontroliniam s�rašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbuotoj� kontrolinis 
s�rašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 
� Užtikrinkite, kad tinkamai 

veikt� v�dinimo sistema. 
Prieš prad�dami dirbti 
patikrinkite, ar dulki� 
ištraukimo sistema yra 
�jungta ir tinkamai veikia. 

� Apži�r�kite, ar naudojama 
�ranga n�ra apgadinta, 
nusid�v�jusi ar prastai 
veikia. Rad� koki� nors 
nesklandum�, praneškite 
savo viršininkui. 

� Jeigu manote, kad yra 
nesklandum� dulki� 
kontrol�s �rangoje, tuomet 
imkit�s papildom� 
kontrol�s priemoni�, kad 
sumažintum�te �kvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulki� poveik� esant 
veikimo nesklandumams. 

� Naudokit�s pagalbin�mis 
tvarkymo priemon�mis 
(kuomet toki� yra). 

� Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

� Valykite darbo patalpas 
vakuuminio arba šlapio 
valymo b�du. 

� D�v�kite, priži�r�kite ir 
laikykite kv�pavimo tak� 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 

  

    
2006 m. kovas – 2.2.1a – psl. 2 iš 2    

 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

2.2.1b  Maišų tuštinimas –  
birių medžiagų maišai 
 
Šiuo lapu yra pateikiama patarimų apie birių medžiagų (didelių) maišų 
tuštinimą gamybos įmonėje, kuomet buvo laikomi produktai, kurių 
sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido (ypatingai svarbu dirbant su 
sausomis medžiagomis). 

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 Įsitikinkite, ar maišų tuštinimo įranga yra tinkama pagal paskirtį. 
 Prispauskite maišų pildymo įrangą kaip galima labiau, o naudojant 

vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, joje turi būti sudaromas neigiamas 
slėgis, žr. 2.1.13 užduočių lapą. 

 Nerekomenduojama karpyti maišus rankiniu būdu nenaudojant 
asmens saugos priemonių. 

 Naudojant vienkartinius birių medžiagų maišus be vidinio įkloto, 
naudokite maišų tuštinimo įrangą su piramidiniais pjovimo peiliais ir 
gumine membrana maišo dugnui užsandarinti.  

 Naudojant daugkartinius birių medžiagų maišus, reikia naudoti 
išleidimo sistemą su vibroplokšte bei vietine ištraukiamąja 
ventiliacija. 

 Kuomet yra naudojami daugkartiniai maišai su vidiniais įklotais, 
galima naudoti specialias išleidimo jungimo sistemas be dulkių, 
kurios turi dvigubus žiedinius sandariklius ir visiškai uždarą produkto 
išleidimo angą. 

 Norėdami likviduoti tuščius maišus nesukeldami dulkių, nespauskite 
tuščių maišų rankomis. Vietoj to, sumeskite juos į didelį metalo rėmu 
prilaikomą plastikinį maišą. Užpildę maišą, jį užsandarinkite ir 
išmeskite į tinkamą atliekų konteinerį. Stebėkite, kad atliekų maišas 
nebūtų perpildytas. Kitu atveju, naudokite tankintuvą su dulkių 
ištraukimo sistema, arba visiškai uždarą tankintuvą. 

 Maišų tuštinimo įranga turi būti sujungiama su tinkama dulkių 
gaudymo sistema (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu). 

 Maišų tuštinimo įranga turi būti sukonstruota taip, kad būtų patogu 
prieiti prie visų detalių norint atlikti techninę priežiūrą, užsikimšimų 
šalinimo ir valymo darbus. Prieigos panelės turi būti sujungtos 
tarpusavyje arba būti su atjungimo įtaisais reikiamose vietose, kad 
asmenys neprieitų prie pavojų keliančių mechanizmų detalių. 

 Pateikite mechaninius/pneumatinius pagalbinius įtaisus su maišų 
tvarkymo įranga. 

 Kuomet yra galimybė, laikykite maišų tuštinimo įrangą atokiau nuo 
durų, langų ir praėjimų, kad netrauktų skersvėjis pro dulkių 
ištraukimo sistemas. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant birių 
medžiagų maišų tuštinimo darbus. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra 

apgadinta, o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte 
palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).   

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis  užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Užtikrinkite, kad tinkamai 
veiktų vėdinimo sistema. 
Prieš pradėdami dirbti 
patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir tinkamai veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Naudokitės pagalbinėmis 
tvarkymo priemonėmis 
(kuomet tokių yra). 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Valykite kontrolines 
patalpas vakuuminio 
arba šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.2  Įkrovos krovimas 
į procesą – stiklas  
 
Ši veikla susijusi su drėgnos įkrovos krovimu naudojant specialius 
krovimo įrenginius, kraunant iš krosnies bunkerio į lydymo krosnį, kur 
dėl eksploatacinių sąlygų (aukštos temperatūros bei teigiamo slėgio) 
susidaro tam tikras dulkių kiekis. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad įkrovimo įranga būtų tinkama pagal paskirtį ir 
tinkamai techniškai prižiūrima. 

 Reguliuokite izoliacijos smėliu sistemą vadovaudamiesi tiekėjo 
rekomendacijomis. 

 Uždenkite krovimo zoną tiek, kiek tai yra įmanoma techniškai. 

 Užtikrinkite, kad į krosnį kraunama įkrova būtų tinkamo drėgmės 
koeficiento. 

 Drėgnų įkrovos medžiagų krosnies bunkeriai turi turėti kaip galima 
mažesnę angą. 

 Krosnies bunkeris turi būti su aukšto lygio aptikimo sistema, 
sujungta su signalizacija, kad būtų išvengta perpildymo. 

 Užtikrinkite tinkamą vėdinimą krovimo zonoje. 

 

 

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie drėgnos įkrovos krovimą 
naudojant spiecialiuosius krovimo 
įrenginius, kraunant iš krosnies 
bunkerio į lydymo krosnį. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad įranga būtų techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta 
tiekėjo esant produktyvioms darbo sąlygomis. 

 Kasdien tikrinkite izoliacijos smėliu sistemą ir, esant reikalui, 
koreguokite pagal tiekėjo rekomendacijas.  

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite darbo vietą, jeigu norite, kad nesikauptų dulkės. 

 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas. Kuomet tvarkote 
išbirusias smulkias, sausas, dulkėtas medžiagas, turite užtikrinti, kad 
valymo darbai atliekami vadovaujantis raštiškai pateikta saugaus 
darbo tvarka ir šiame lape pateikiama informacija. 

 Taikykite vakuuminius arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos kvėpavimo takų 
apsaugines priemones.  

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

 Galima įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra tinkamos. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 

 Tikrinkite, ar tinkamai 
veikia izoliacijos smėliu 
sisetma. Radę kokių nors 
anomalijų, praneškite savo 
viršininkui. 

 Nedelsdami išvalykite 
išbirusias smulkias 
medžiagas ar medžiagas 
su sausomis dulkėmis 
taikydami vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Užtikrinkite, kad darbas 
bus atliekamas 
vadovaujantis Bendrovės 
rašytinių saugaus darbo 
instrukcijų. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite 
ir laikykite asmens 
saugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.3a  Birių medžiagų 
autocisternos krovimas
 
Ši veikla apima birių medžiagų krovimo operacijas į autocisternas, 
kraunant produktus, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido, 
ypatingai tuos, kuriuose yra sausų medžiagų. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad krovimo įranga būtų tinkama ir tinkamai techniškai 
prižiūrima. 

 Įrenkite krovimo silfoną, kuriuo būtų galima ištraukti pakankamai 
oro, kad krovimo tašką veiktų neigiamas slėgis. 

 Krovimo silfonas turi būti jungiamas su tinkama dulkių ištraukimo 
sistema (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu). 

 Sudarykite sąlygas išleisti birių produktų krovimo metu pasklidusį 
orą taip, kad jis nepasklistų iš indo. 

 Įrenkite, kur įmanoma, uždarą ir beslėgę transportavimo įrangą su 
tinkama dulkių išsiurbimo įranga. 

 Kuomet įmanoma, išvedžiokite dulkių išsiurbimo vamzdžius taip, kad 
juose nenusėstų dulkės. Užtikrinkite, kad vamzdžių vidinė pusė 
dėvėsis minimaliai parinkdami nusidėvėjimui atsparias medžiagas, 
tinkamų matmenų vamzdžius ir stenkitės išvengti aštrių vamzdžių 
išlankstymo kampų. 

 Išvedžiokite pakankamo vidinio diametro vamzdžius (didėjančio 
artėjant prie dulkių išsiurbimo sistemos), kad būtų išlaikomas 
tinkamas transportavimo greitis ir nenusėstų dulkės.  

 Visais įmanomais būdais stenkitės išvengti pratekėjimų. 

 Kontrolinėse kabinose švarus oras turi būti tiekiamas atskirai, 
arba ali būti sumontuota priverstinio srauto filtravimo sistema. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę kraunant birias 
medžiagas į autocisternas. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra 
apgadinta, o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar krovimo 
įranga veikia tinkamai. 
Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet mkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Naudokitės pagalbinėmis 
tvarkymo priemonėmis 
(kuomet tokių yra). 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Valykite kontrolinę kabiną 
vakuuminio arba šlapio 
valymo metodais. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.3b  Birių medžiagų 
krovimas 
 
Ši veikla apima birių medžiagų krovimo operacijas norint gabenti 
kristalinio cilicio dioksido turinčias medžiagas ir ypatingai sausas 
medžiagas geležinkeliu ir vandens transportu (išskyrus autocisternas). 
 
Lape 2.2.2a yra pateikiama patarimų apie autocisternų krovimą. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad visa krovimo įranga būtų tinkama pagal paskirtį ir 
tinkamai techniškai prižiūrima.  

 Tinkami būdai gali būti: konvejeriai, sraigtiniai tiekimo įtaisai, 
griebtuvai, kaušiniai elevatoriai, bunkeriai, nuleidžiamieji vamzdžiai 
ir pildymo vamzdžiai. 

 Kaip galima labiau uždenkite konvejerius, nuleidimo vamzdžius 
ir an. 

 Sumažinkite medžiagos nuleidimo greitį: 

 Sumažinkite kritimo atstumą - išvedžiokite nuleidimo vamzdžius 
taip, kad medžiaga būtų beriama kaskadomis, t.y. keletu 
trumpų pakopų, o ne vienu dideliu srautu. 

 Sumontuokite pertvaras ilgų pildymo vamzdžių viduje. 

 Sumažinkite nuleidimo, pildymo vamzdžių ir pan. nuolydžio 
kampus. 

 Nekraukite birių produktų atvirame ore. Būtina naudoti uždaras 
sistemas. 

 Krovimo patalpos turi būti pridengtos, kad kad vėjas nekeltų dulkių ir 
taip pat būtų tinkama tiesioginė ventiliacija. 

 Kontrolinės kabinos turi būti tinkamai užsandarintos ir turėti atskirą 
švaraus oro tiekimą. Esant reikalui, ši įranga turi būti su priverstinio 
srauto filtravimu ir joje palaikomas teigiamas slėgis. 

 Galima naudoti kabelines stebėjimo sistemas, kad operatoriams 
mažiau reikėtų lankytis dulkėtose zonose.  

 Žiūrėkite užduočių lapą 2.2.3a pavadinimu „Birių medžiagų 
autocisternos krovimas“, kur yra pateikiama patarimų apie 
autocisternų krovimą. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę kraunant birias 
medžiagas, kuomet norima gabenti 
geležinkeliu ir laivais (išskyrus 
autocisternas). Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai techniškai 

prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra tinkamos darbinės 
būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra 

apgadinta, o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. 
Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 
Pasilikite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities testavimų 
rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius įstatymus 
laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės priemonės 
yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos kvėpavimo 
takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Atitinkamais grafiniais ženklais nurodykite, kuomet reikia naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos įrangą. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido dulkių 

poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti 
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros 
praktikos vadovo 1 dalimi. 

 Užtikrinkite, kad transportavimo operatoriams būtų pateiktos krovimo 
procedūrų aprašymų kopijos ir, esant reikalui, pravesti apmokymai. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar krovimo 
įranga veikia tinkamai. 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Dėvėkite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones (pvz. 
respiratorių) tose zonose, 
kur yra manoma, kad tai 
yra reikalinga. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.4a  Birių medžiagų 
autocisternos iškrovimas 
(išpūtimas) 
 
Ši veikla apima kvarcinio smėlio ir miltinių produktų (ypatingai sausų 
medžiagų) iškrovimą iš autocisternos į saugojimo elevatorių. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų, kaip sumažinti dulkių 
pasklidimą ore išpučiant kvarcinį smėlį 
arba miltus iš autocisternos. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Konstrukcija ir įranga 
 

Autocisterna 
 

 Apribokite išleidimo greitį iki priimančio elevatoriaus ir dulkių 
ištraukimo įtaiso projektinio pajėgumo. Turi būti susitarta dėl 
iškrovimo slėgio su elevatoriaus operatoriumi. 

 Autocisternos išleidimo vamzdžiai, jungtys ir sandarikliai turi būti 
suprojektuoti taip, kad atlaikytų pūtimo operacijų metu susidarantį 
aukštą oro slėgį ir dilinimą. 

 Atkreipkite dėmesį, kad baigiant pūsti smėlį/miltus į elevatorių 
susidarys oro slėgio pulsacija. Todėl iškrovimo operacijos turi būti 
nuolatos stebimos. 

Darbas kliento elevatoriuje 
 

 Sandėliavimo elevatorius įsigykite tiktai iš patikimų tiekėjų. 

 Reikia taikyti tinkamus techninio projektavimo metodus, kad 
užtikrintumėte atitinkamą konstrukcinį stiprumą. 

 Būtina taikyti technines kontrolės priemones, kad pildymo metu 
elevatoriuje nesusidarytų viršslėgis. Užtikrinkite, kad elevatoriuose 
būtų įrengti slėgio išleidimo įtaisai ir aukšto lygio signalizavimo 
įtaisai. Jie taip pat privalo būti su dulkių ištraukimo sistemomis, 
kad būtų pašalinamas ir išvalomas judantis oras.  

 Elevatorių dulkių ištraukimo įtaisai turi būti su filtrais, tinkamais 
pagal produkto dulkių dalelių diapazoną. 

 Turi būti susitarta dėl iškrovimo slėgio su autocisternos 
operatoriumi. 

 Atkreipkite dėmesį, kad miltinių produktų tankis yra skirtingas. 
Taikykite tinkamas darbo atlikimo procedūras, kad elavatoriai 
nebūtų perpildomi. 

 Elevatoriai turi būti su įrengta dulkių ištraukimo sistema, kad 
autocisternos iškrovimo metu dulkės nepasklistų iš elevatoriaus. 

 Nutekamųjų ir ventiliacijos vamzdžių sistemos turi būti 
suprojektuotos taip, kad smūginiai nuotoliai (dėl lenkimų, 
apribojimų ir pan.) būtų minimalūs, taip pat, kad būtų kiek galima 
mažiau aklinų galų, kur galėtų kauptis medžiaga ir būtų lengviau 
išvalyti užsikimšimus. 

 Elevatoriaus jungčių taškai turi būti kiek galima arčiau 
pristatančiosios autocisternos pastatymo vietos. Esant tokiai 
konstrukcijai, nereikės naudoti ilgų lanksčių žarnų. 

 Turi būti įrengiamas saugus priėjimas prie tų elevatoriaus dalių, 
kur reikia atlikti tikrinimo ir techninės priežiūros darbus. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite vamzdžius/žarnas, jungtis ir sandariklius, kad jie būtų 

tinkamos eksploatacinės būklės ir būtų mažiau galimybių dulkėms 
pakilti pūtimo operacijų metu. 

 Elevatorių dulkių ištraukimo sistemos privalo būti prižiūrimos 
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Kompetentingas asmuo turi patikrinti dulkių ištraukimo sistemų 

eksploatacines savybes mažiausiai kartą per metus. 

 Autocisternų vairuotojai turi tikrinti vamzdžių/žarnų ir sandariklių 
būklę kasdien ir, esant reikalui, pakeisti reikiamas detales. 

 Būtina kaip galima greičiau pranešti apie vamzdžių/žarnų/sandariklių 
ir elevatoriaus dulkių ištraukimo sistemų gedimus, kad būtų imtasi 
neatidėliotinų veiksmų. 

  

Valymas ir priežiūra 
 Autocisternos iškrovimo zona turi būti švari ir tvarkinga. 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertiniti riziką, siekiant patikrinti kontrolinių priemonių 
efektyvumą.  

 Gali reikėti dėvėti kvėpavimo takų apsaugines priemones (tinkamo 
apsaugos koeficiento), kuomet yra atjungiamas autocisternos 
galinėje dalyje esantis iškrovimo vamzdis, esant dulkių 
pratekėjimams, arba nesuveikus kontrolės priemonėms. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. Keiskite 
apsaugines priemones tiekėjų rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Užtikrinkite, kad būtų laikomasi darbų atlikimo procedūrų ir nebūtų 

perpildomi elevatoriai. 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar dulkių kontrolės priemonės 
yra savo vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių 
lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Autocisternų vairuotojai 
privalo nuolatos stebėti 
iškrovimo darbus. 

 Reikia susitarti su klientu 
dėl iškrovimo slėgio. 

 Kasdien tikrinkite 
vamzdžių, žarnų ir jungčių 
būklę. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
išbyrėjusį smėlį ir miltus 
taikydami šlapio valymo 
metodus. 

 Dėvėkite respiratorių, 
kuomet reikia įeiti į 
dulkėtas zonas, kad 
sukontroliuotumėte 
pasklidusias dulkes arba 
nesuveikus kitoms 
kontrolės priemonėms. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis.  
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2.2.4b  Birių medžiagų 
iškrovimas 
 
Ši veikla apima birių medžiagų iškrovimo operacijas norint gabenti 
kristalinio cilicio dioksido turinčias medžiagas ir ypatingai sausas 
medžiagas geležinkeliu ir vandens transportu (išskyrus autocisternas). 
Lape 2.2.4a yra pateikiama patarimų apie autocisternų iškrovimą. 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 Užtikrinkite, kad visa iškrovimo įranga būtų tinkama pagal paskirtį 

ir tinkamai techniškai prižiūrima. 

 Kuomet yra iškraunami sausi produktai, sumontuokite dulkių 
ištraukimo sistemas zonose, kur darbo vietos ore gali pasklisti dulkės.  

 Izoliuokite išleidimo zoną ir sudarykite joje neigiamą slėgį. Kitu 
atveju, įrenkite sandarias kontrolines patalpas, kuriose būtų 
teigiamas slėgis. 

 Tiekimo bunkerių dydis ir forma turi būti tinkama pagal 
autotransporto priemonių, geležinkelio vagonų, greiferių ir pan. 
matmenis.  

 Nustatykite iškrovimo darbų tvarką. Užtikrinkite, kad bunkeriai 
ir iškrovimo zonos būtų aiškiai pažymėtos, nurodant darbų pobūdį.  

 Neiškraukite birių produktų atvirame ore. Būtina naudoti uždaras 
sistemas. 

 Žiūrėkite užduočių lapą 2.2.4a pavadinimu „Birių medžiagų 
autocisternos iškrovimas“, kur yra pateikiama patarimų apie sausų 
produktų išpūtimą iš autocisternų. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant birių 
medžiagų iškrovimo darbus. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra 

apgadinta, o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių ištraukimo įrangos projektines 
charakteristikas. Pasilikite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti 
su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Atitinkamais grafiniais ženklais nurodykite, kuomet reikia naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos įrangą. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

 Užtikrinkite, kad medžiagas pristatantiems vairuotojams būtų 
pateiktos iškrovimo procedūrų aprašymų kopijos ir, esant reikalui, 
pravesti apmokymai. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar iškrovimo 
įranga veikia tinkamai. 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Dėvėkite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones (pvz. 
respiratorių) tose zonose, 
kur yra manoma, kad tai 
yra reikalinga. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.5  Gurgučių gamyba ir 
formavimas liejyklose 
 
Čia yra apžvelgiama gurgučių gamybos ir formavimo padalinių veikla. 
 

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos 
darbo vietoje ir darbo saugos įstatymų 
reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie gurgučių gamybą ir 
formavimo darbus liejyklose. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Konstrukcija ir įranga 

 Išbarstomo smėlio kiekio kontrolė Stebėkite, kad atliekant 
formavimo darbus būtų naudojamas reikiamas smėlio kiekis. 

 Jums reikalingas oro srauto greitis paprastai yra tarp 0,5 ir 
1,5 metro per sekundę, dirbant uždaroje vietoje. Remtis užduočių 
lapu 2.1.13. 

 Pradėdami dirbti visuomet tikrinkite, ar ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. Patikrinkite matavimo prietaisą. 

 Išleiskite švarų ištraukiamą orą saugioje vietoje, pastato išorėje, 
atokiau nuo durų, langų ir oro įleidimo angų. 

 Tegul švarus oras teka į darbo patalpas, kad pakeistų ištraukiamą orą. 
 Kreipkitės į kvalifikuotą vėdinimo inžinierių, kad suprojektuotų 

naujas valdymo sistemas. 

Techninė priežiūra 
 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 

instrukcijomis. 
 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 
 Suremontuokite sugedusias ištraukimo sistemas. Tuo metu 

dėvėkite kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 
 Smėlis yra labai abrazyvus ir agregatai nusidėvi greitai. 

Suplanuokite reguliarios techninės priežiūros darbus. 
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Tikrinimas ir testavimas 
 Kasdien apžiūrėkite, ar nėra nusidėvėjimo žymių ant vamzdžių, 

ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukšmas arba vibruojantys ventiliatoriai gali 
reikšti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite, ar ištraukiamoji sistema 
ir matavimo prietaisas veikia tinkamai. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių specifikacijas, 
kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite vėdinimo srityje kvalifikuotą 
inžinierių, kad nustatytų ekploatacines charakteristikas. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis 
oro greitis. 

 Saugokite šią informaciją bandymo registravimų žurnale. 
 Kreipkitės į vėdinimo srityje kvalifikuotą inžinierių, kad kruopščiai patikrintų 

sistemą ir išbandytų jos eksploatacines charakteristikas bent kartą per 
12 mėnesių, arba vadovaujantis nacionalinių nuostatų reikalavimais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

 Peržiūrėkite įrašus, kad nustatytumėte, ar yra gedimų dėsningumų, kad 
lengviau galėtumėte suplanuoti techninės priežiūros darbus. 

Valymas ir priežiūra 
 Kasdien valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, kur nuolatos 

dirba žmonės. 
 Valykite bendrąsias darbo patalpas kartą per savaitę, kad nekiltų 

dulkės ir būtų mažiau slidu. 
 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte dulkes. 
 Nevalykite šepečiu ar suslėgtu oru. 
 Sudėkite talpyklas saugioje vietoje. 
 Uždenkite talpyklas dangčiais, kuomet jos nėra pildomos arba tuštinamos. 
 Saugiai likviduokite tuščias talpyklas. 
 Saugiai utilizuokite atliekas. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Kreipkitės į saugos drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti tinkamas ASP. 
 Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KTAP) neturi būti reikalingos, 

jeigu ištraukimo sistema yra tinkamai suprojektuota ir tinkamai veikia. 
 KTAP yra reikalingos atliekant techninio aptarnavimo ir valymo darbus 

bei valant išpiltas medžiagas. 
 Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentiško standarto KTAP 

(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsultuokitės su tiekėju. 
 Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekėjo rekomendacijomis. 

Išmeskite vienkartines kaukes panaudoję vieną kartą. 
 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 

asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  
 Pateikite apsaugas akims. 
 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių valyti. 
 Darbuotojai neturi neštis namo išplauti savo darbinių drabužių. 

Naudokitės pagal sutartį dirbančios skalbyklos paslaugomis. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis.  
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 
 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 

kontroliniam sąrašui vykdyti. 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia ir praneškite apie 
tai savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nesusidurkite į vėdinimo 
sistemomis – jos yra 
skirtos darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.6  Mineralų trupinimas 
 
Ore gali susidaryti dideli dulkių kiekiai, kuomet trupinimo operacijų 
metu yra smulkinami mineralai, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. Tokiu 
būdu padėsite apsaugoti žmones nuo ore galinčių susidaryti dulkių 
ir kitų trupinimo metu susidarančių pavojingų veiksnių, pvz. 
triukšmo ir atskriejančių dalelių. 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos 
darbo vietoje ir darbo saugos įstatymų 
reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie trupintuvo naudojimą 
skaldant karjere iškastus riedulius 
į smulkesnius gabalus. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 

 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Nedaug galima padaryti, kad būtų išvengta ore susidarančių 
dulkių, kuomet yra atliekami trupinimo darbai, todėl medžiagų 
poveikio kontrolė yra pagrįsta agregatų operatorių izoliavimu nuo 
keliamų dulkių. 

 Įrenginių valdymo įtaisai turi būti pakankamai toli nuo dulkių 
skleidimo ore šaltinių. 

 Reikia, kad koks nors asmuo pastoviai stebėtų trupintuvo darbą. 
Jam turi būti suteikiama uždara ir sandari kabina. 

 Naudojant kabelines sistemas, trupintuvo veikimą operatoriai gali 
stebėti nebūdami ypač dulkėtoje zonoje. 

 Operatoriaus kabina (kontrolinė patalpa) turi būti fiziškai atskirta 
nuo dulkėtų zonų, o į ją turi būti tiekiamas teigiamo slėgio švarus ir 
grynas oras. Kitu atveju, kabinos turi būti su oro filtrą turinčiu oro 
kondicionieriumi, kuris būtų sukonstruotas taip, kad atlaikytų 
didelę įvepiamų dulkių dalelių koncentraciją. 

 Norint, kad tiekiamas teigiomo slėgio oras arba oro 
kondicionavimo sistema geriausiai apsaugotų nuo dulkių poveikio, 
tuomet veikiant trupintuvui kabinos duris ir langus būtina visuomet 
laikyti uždarus. 

 Trupinimo darbų laikas turi būti nustatomas taip, kad sutaptų su 
drėgnesniu metų laiku, kad ore mažiau susidarytų dulkių. Reikia 
apsvarstyti galimybę, kaip panaudoti vandens purkštuvus dulkėms 
nusodinti. 

 Pastačius trupintuvą lauke, bus geresnis vėdinimas, todėl ore bus 
mažesnė dulkių koncentracija. 

 Jeigu trupintuvas pastatomas pastato viduje, tuomet dulkėtumo 
lygiui kontroliuoti, vadovaujantis gerų principų standartu, bus 
reikalinga tiesioginė ventiliacija. 
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Techninė priežiūra 
 Prižiūrėkite kabinos oro kondicionavimo sistemą vadovaudamiesi 

tiekėjo patarimais, kad ji veiktų efektyviai ir našiai. 
 Oro kondicionieriaus filtrą reikia keisti gamintojo rekomenduojamais 

intervalais (pagal įrenginio darbo valandas). 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Trupintuvo operatoriai turi tikrinti oro kondicionavimo filtro būklę 

gamintojo rekomenduojamais intervalais. 
 Būtina kaip galima greičiau užregistruoti visus oro 

kondicionavimo/filtravimo sistemos gedimus, kad būtų imtasi 
neatidėliotinų veiksmų. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Ant operatoriaus kabinos vidinių paviršių nusėdę smulkios dulkės 

gali reikšti, kad yra problemų oro kondicionavimo sistemoje. 
 Pirmenybė turi būti teikiama vakuuminio arba šlapio valymo 

metodams. Stenkitės nevalyti sausu šepečiu, kuomet valote vidinius 
operatoriaus kabinos paviršius. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinti riziką, siekiant patikrinti kontrolinių priemonių 

efektyvumą. 
 Gali reikėti dėvėti kvėpavimo takų apsaugines priemones (tinkamo 

apsaugos koeficiento), kad rankiniu būdu suskaldytumėte didelius 
riedulius, taip pat atliekant planinius gamyklos tikrinimo ar techninės 
priežiūros darus ar nesuveikus kitoms kontrolės priemonėms. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. Keiskite 
kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų rekomenduojamais 
intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar dulkių kontrolės priemonės yra 

savo vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Veikiant trupintuvui, 
visuomet laikykite kabinos 
arba kontrolinės patalpos 
duris ir langus uždarus. 

 Tikrinkite oro 
kondicionavimo filtro 
būklę kartą per savaitę. 

 Saugokite tikrinimų 
užrašus ant kasdienio 
tikrinimo lapo. 

 Ieškokite, ar ant kabinos 
paviršių nėra nusėdusių 
dulkių. Tai gali būti 
ženklas, kad yra prasta 
oro filtro būklė. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Prižiūrėkite kabiną, kad 
jos vidus būtų švarus. 

 Dėvėkite respiratorių, 
kuomet turite įeiti į 
dulkėtas zonas, kad 
rankiniu būdu 
perskirtumėte didelius 
riedulius, taip pat atlikdami 
kasdienius įrangos 
tikrinimo veiksmus ir 
techninės priežiūros 
darbus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.7  Ugniai atsparių 
medžiagų ir stiklo 
pjovimas ir poliravimas
 
Ši veikla susijusi su ugniai atsparių medžiagų bei stiko pjovimu, kuomet 
ore gali susidaryti dideli dulkių kiekiai. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Dulkes kontroliuoti galima taikant šlapio pjovimo metodą, dėl kurio 
smulkios dulkės negali pasklisti ore, nes yra nusodinamos 
vandenyje. 

 Užtikrinkite tinkamą vandens tiekimą ir techninę priežiūrą. Imkitės 
atsargumo priemonių esant šaltam orui, kad vanduo neužšaltų. 

 Imkitės atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte legionelių ir kitų 
biologinių medžiagų kontrolę. Jeigu drėgnajam pjovimui 
naudojamas vanduo yra recirkuliuojamas, tuomet užtikrinkite, kad 
jis būtų reguliariai tikrinamas, įvertinant pH dydį bei užterštumą 
mikroorganizmais. 

 Tinkama nuotekų sistema yra būtina, kuomet dirbama naudojant 
vandenį purškiančią įrangą ir žarnas. 

 Patikrinkite, ar elektros sistemos ir pan, yra tinkamai apsaugoti 
nuo darbo aplinkoje esančių pavojingų veiksnių, įskaitant vandenį 
ir silicio dioksido dulkes. 

 Naudokite pjovimo ir poliravimo įrankius, kurių sudėtyje nėra 
kristalinio silicio dioksido. 

 

 

 
 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie ugniai atsparių medžiagų 
ir stiklo pjovimą ir poliravimą. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite įrangą vadovaudamiesi tiekėjo patarimais (ji turi tinkamai 
veikti ir būti suremontuota). 

 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, 
o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Valykite įrangą reguliariai. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Neleiskite, kad prieš nuvalant dulkių/nešvarumų nuosėdos 
išdžiūtų. 

 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Nurodykite vietas, kur turi būti dėvimos asmens saugos priemonės. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

 Galima įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. 

 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Vadovaukitės darbdavio 
pateiktomis saugaus darbo 
taisyklėmis. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Po darbo išvalykite įrangą. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.8  Mineralų džiovinimas 
 
Ši veikla apima džiovinimą ir aušinimo operacijas produktų, kurių sudėtyje 
yra kristalinio silicio dioksido. 
 

 
Priėjimas 

 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad visa džiovinimo/aušinimo įranga būtų tinkama pagal 
paskirtį ir tinkamai techniškai prižiūrima. 

 Gamykla turi būti kaip galima labiau uždengta. Pseudoverdančiojo 
sluoksnio džiovintuvai paprastai yra uždaresni negu rotacinis 
džiovintuvas. 

 Mineralų džiovintuvus ir aušintuvus sumontavus lauke, įkvepiamo 
plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido dulkių poveikis 
asmeniui bus mažesnis, nes bus pasinaudojama natūralaus vėdinimo 
privalumais. Tačiau lauke montuojamus džiovintuvus ir aušintuvus 
reikia suprojektuoti taip, kad jie būtų atsparūs atmosferos poveikui. 

 Esant situacijoms, kuomet džiovintuvai ir aušintuvai yra montuojami 
patalpoje, pastate gali reikėti įrengti priverstinę ventiliaciją, kad būtų 
pakankamai sumažinama dulkių koncentracija ir pašalinamas dulkėtas 
oras. 

 Sumontuokite dulkių ištraukimo sistemą, apjungiančią visus taškus, 
kuriuose iš džiovinimo/aušinimo įrangos gali sklisti dulkės ir palaikykite 
sistemoje vakuumą. Ji turi būti jungiama su tinkamu dulkių ištraukimo 
įtaisu (pvz. rankoviniu filtru, ciklonu arba šlapiąja grandykle). 

 Dulkių ištraukimo įtaisu surenkamos smulkios dulkės gali būti 
sugrąžinamos į išdžiovintą produktą, jeigu yra imamasi papildomų 
saugos priemonių (pvz. sukuriant uždarą grandinę), kad būtų 
apsaugoti asmenys, kuriuos gali veikti žemyn nukreiptas dulkių 
srautas, pvz. atliekant birių medžiagų krovimo darbus. 

 Kontrolinėse kabinose turi būti atskiras švaraus oro tiekimas. Esant 
reikalui, ši įranga turi būti su priverstinio srauto filtravimu ir joje 
palaikomas tikslus slėgis.  Džiovintuvų/aušintuvų valdymo įtaisai turi 
būti stebimi pro telemetrinius įtaisus, kad operatoriams mažiau reikėtų 
lankytis dulkėtose/triukšmingose zonose. 

 Mineralų džiovintuvams ir aušintuvams yra taikomi išmetamųjų teršalų 
skleidimo apribojimai ir jie turi būti projektuojami atitinkamai pagal 
vietos jurisdikcijos reikalavimus. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra 
pateikiama geros praktikos 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
atliekant džiovinimo darbus. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti 
tinkamas apsaugos ir prevencines 
priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip 
galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta,o 

jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Tikrinkite ir testuokite įrangą pagal eksploatacinių savybių standarto 
reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia tinkamai. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Valykite kontrolines 
patalpas vakuuminio arba 
šlapio valymo metodu. 

 Patikrinkite, ar 
kontrolinėse patalpose 
yra slėgis. Taip pat 
patikrinkite, ar yra 
uždarytos durys ir langai. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.9  Sausas presavimas – 
keramika 

   
Ši veikla, kaip formavimo procesas, yra susijusi su presavimu 
medžiagų (miltelių arba granulių), kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido. 
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant 
presavimą, kai formavimo procesą, 
medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

Konstrukcija ir įranga 
 Kaip galima daugiau uždenkite medžiagų perdavimo sistemą ir 

presavimo sistemą. 

 Įrenkite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją aplink presavimo sistemą, 
kurios įtraukiamo oro srauto greitis būtų mažiausiai 1 m/s dulkių 
susidarymo taške. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Atsižvelkite, kad yra reikalingas papildomas vėdinimas ties 
supresuotų dalių išleidimo ir perdavimo taškais. Užtikrinkite, kad 
pneumatinių sistemų išleidžiamasis oras neturėtų įtakos dulkių 
kontrolės priemonėms. 

 Suprojektuokite skyrių korpusus, kad būtų patogu prieiti atliekant 
valymo ir techninio aptarnavimo darbus. 

 Įrenkite tinkamą įtaisą, kad medžiagos nekristų žemyn. 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

 Vamzdžiai turi būti trumpi ir paprastai išvedžioti. 

 Stenkitės, kad nebūtų ilgų lanksčių vamzdžių dalių. 

 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 
t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Galite percirkuliuoti išvalytą ir filtruotą orą atgal į darbo patalpas 
kiekiais, kurie yra rekomenduojami pagal galiojančius standartus. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, 
o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Laikykite talpyklas saugioje vietoje, o tuščias talpyklas saugiai 
likviduokite. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turėtų užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba signalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Stebėkite, kad popieriniai 
maišai ir kitos atliekos 
nebūtų įtrauktos į 
vėdinimo vamzdį. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite 
dangčius ant talpyklų. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.10  Didelių liejinių 
apkirtimas ir valymas 
liejyklose 

   
Ši veikla apima didelių liejinių apkirtimo ir valymo darbus liejinių 
apkirtimo ir valymo ceche. 
 

 
 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie didelių liejinių apkirtimą 
ir valymą. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, T.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 
 Įrenkite vėdinamą kabiną didelių liejinių apkirtimo ir valymo 

darbams. 
 Dirbant su dideliais liejiniais, reikia dėvėti KTAP. 
 Jums reikalingas oro srauto greitis prie kabinos paprastai yra tarp 

1 ir 1,5 metro per sekundę ir tarp 2,5 ir 10 metrų per sekundę, prie 
ištraukimo taško. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Pradėdami dirbti visuomet tikrinkite, ar ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. Patikrinkite matavimo prietaisą. 

 Išleiskite švarų ištraukiamą orą saugioje vietoje, pastato išorėje, 
atokiau nuo durų, langų ir oro įleidimo angų. 

 Užtikrinkite, kad būtų tiekiama pakankamai gryno oro (20%), 
kuomet darbuotojai mažina dulkių koncentraciją ir šalina 
pakilusias dulkes. 

 Padėkite apdirbamą gabalą kaip galima arčiau ištraukimo taško. 
 Stebėkite, kad apkirtimo ir valymo darbų metu dulkės būtų 

nukreiptos į būdelę. 
 Įrenkite sukiojamą stalą liejiniui transportuoti. 
 Darbuotojams negalima stovėti tarp liejinio ir ištraukimo 

taško. 
 Kreipkitės į kvalifikuotą vėdinimo inžinierių, kad suprojektuotų 

naujas valdymo sistemas. 
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Techninė priežiūra 
 

 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 
instrukcijomis. 

 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 
 Nedelsdami suremontuokite sugedusias ištraukimo sistemas. 

Tuo metu dėvėkite kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 
 Atkertamos dalys yra labai abrazyvios ir agregatas nusidėvi greitai. 

Atkertamos dalys gali užkimšti ištraukimo angas. Suplanuokite 
reguliarios techninės priežiūros darbus. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite kasdien, ar nėra nusidėvėjimo žymių ant vamzdžių, 

ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukšmas arba vibruojantys ventiliatoriai 
gali reikšti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite, ar ištraukiamoji sistema ir 
matavimo prietaisas veikia tinkamai. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių 
specifikacijas, kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia 
tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite vėdinimo srityje 
kvalifikuotą inžinierių, kad nustatytų eksploatacines charakteristikas. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis oro 
greitis. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

Valymas ir priežiūra 
 Kasdien valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, kur 

nuolatos dirba žmonės. 
 Valykite bendrąsias darbo patalpas kartą per savaitę, kad nekiltų 

dulkės ir būtų mažiau slidu. 
 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte smulkias dulkes. 
 Nevalykite šepečiu arba suslėgtu oru. 
 Susemkite didelius išbarstytų medžiagų kiekius atsargiai, kad 

nepakiltų dulkės. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Kreipkitės į saugos drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti 

tinkamas ASP. 
 Kvėpavimo takų apsauginės priemonės (KTAP) yra reikalingos 

dirbant kabinoje, atliekant techninės priežiūros ir valymo bei 
išsiliejusių cheminių medžiagų surinkimo darbus. 

 Naudokite KTAP su prijungiamomis oro tiekimo žarnomis arba 
maitinimo elementais, kurių Nustatytasis apsaugos koeficientas yra 
mažiausiai 40. 

 Kreipkitės patarimų į tiekėją. 
 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 

asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  
 Pateikite apsaugas akims. 
 Reikia dėvėti apsaugines pirštines, kad nesusižeistumėte. 
 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių valyti. 
 Darbuotojai neturi neštis namo išplauti savo darbinių drabužių. 

Naudokitės pagal sutartį dirbančios skalbyklos paslaugomis. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia ir praneškite apie 
tai savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Neįsiterpkite į ventiliacijos 
sistemas - jos yra skirtos 
darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.11  Mažų liejinių 
apkirtimas ir 
valymas liejyklose 
 
 

  Ši veikla apima mažų liejinių apkirtimo ir valymo darbus. 
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie mažų liejinių apkirtimą ir 
valymą. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Kontroliuokite apkirtimo ir valymo darbus bei dulkių paskleidimą. 
Liejinių apkirtimo ir valymo darbus atlikite vėdinamoje kabinoje. 

 Labai mažus liejinius apkirskite ir valykite naudodami šlifavimo 
diską arba vielinį šepetį bei įrenkite vietinį ištraukiamąjį vėdinimą 
(VIV). 

 Jums reikalingo oro srauto greitis prie apkirtimo ir valymo kabinos 
paprastai yra tarp 1 ir 2,5 metrų per sekundę, arba prie galandimo 
staklių angų - tarp 2,5 ir 10 metrų per sekundę. Remtis užduočių 
lapu 2.1.13. 

 Pradėdami dirbti visuomet tikrinkite, ar ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. Patikrinkite matavimo prietaisą. 

 Išleiskite švarų ištraukiamą orą saugioje vietoje, pastato išorėje, 
atokiau nuo durų, langų ir oro įleidimo angų. 

 Tegul švarus oras teka į darbo patalpas, kad pakeistų ištraukiamą 
orą. 

 Padėkite apdirbamą gabalą kaip galima arčiau ištraukimo taško. 
 Užtikrinkite, kad apkirtimo ir valymo darbų metu pakilusios dulkės 

būtų nukreipiamos į kabiną, o pneumatiniai įrankiai neišpūstų 
dulkių iš kabinos. 

 Įrenkite sukiojamą stalą liejiniui transportuoti. 
 Kreipkitės į kvalifikuotą vėdinimo inžinierių, kad suprojektuotų 

naujas valdymo sistemas. 
 

Techninė priežiūra 
 

 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 
instrukcijomis. 

 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 
 Nedelsdami suremontuokite sugedusias ištraukimo sistemas. Tuo 

metu dėvėkite kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 
 Atkertamos dalys yra labai abrazyvios ir agregatas nusidėvi 

greitai. Atkertamos dalys gali užkimšti ištraukimo angas. 
Suplanuokite reguliarios techninės priežiūros darbus. 
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Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite kasdien, ar nėra nusidėvėjimo žymių ant vamzdžių, 

ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukšmas arba vibruojantys ventiliatoriai 
gali rodyti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite, ar ištraukiamoji sistema ir 
matavimo prietaisas veikia tinkamai. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių 
specifikacijas, kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia 
tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite vėdinimo srityje 
kvalifikuotą inžinierių, kad nustatytų ekploatacines charakteristikas. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis oro 
greitis. 

 Saugokite šią informaciją bandymo registravimų žurnale. 
 Kreipkitės į vėdinimo srityje kvalifikuotą inžinierių, kad kruopščiai 

patikrintų sistemą ir išbandytų jos eksploatacines charakteristikas 
bent kartą per 12 mėnesių, arba vadovaujantis nacionalinių nuostatų 
reikalavimais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

 Peržiūrėkite įrašus, kad nustatytumėte, ar yra gedimų dėsningumų, 
kad lengviau galėtumėte suplanuoti techninės priežiūros darbus. 

Valymas ir priežiūra 
 Kasdien valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, 

kur nuolatos dirba žmonės. 
 Valykite bendrąsias darbo patalpas kartą per savaitę, kad nekiltų 

dulkės ir būtų mažiau slidu. 
 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte smulkias dulkes. 
 Nevalykite šepečiu arba suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės (ASP) 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Kreipkitės į saugos drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti 

tinkamas ASP. 
 Kvėpavimo takų apsauginių priemonių (KTAP) paprastai nereikia, 

kuomet yra dirbama prie vėdinamo darbastalio. Ü KTAP yra 
reikalingos atliekant kitus apkirtimo, techninio aptarnavimo ir valymo 
darbus bei valant išpiltas medžiagas. 

 Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentiško standarto KTAP 
(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsultuokitės su tiekėju. 

 Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekėjo rekomendacijomis. 
Išmeskite vienkartines kaukes panaudoję vieną kartą. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Pateikite apsaugas akims. 
 Reikia dėvėti apsaugines pirštines, kad nesusižeistumėte. 
 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių 

valyti. 
 Darbuotojai neturi neštis namo išplauti savo darbinių drabužių. 

Naudokitės pagal sutartį dirbančios skalbyklos paslaugomis. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 

dulkių poveikį sveikatai. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti.  

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia ir praneškite apie 
tai savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Neįsiterpkite į ventiliacijos 
sistemas - jos yra skirtos 
darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.12  Galutinis apdorojimas 
(sausas) – keramika 

   
Ši veikla yra susijusi su sausu mašininiu apdirbimu (pvz. šlifavimas, 
pjovimas, gręžimas) keramikos produktų, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido. 
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant sauso 
mašininio apdirbimo darbus, 
apdorojant keramikos produktus, kurių 
sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti į 
plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Darbo zona ir įranga turi būti aiškiai pažymėta ženklais. 

 Transporto judėjimo keliai turėtų būti pažymėti. 
 

Konstrukcija ir įranga 
 Kaip galima labiau uždenkite mašininio apdirbimo stotis. 

 Įrenkite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją aplink mašininio 
apdirbimo stotį, kurios įtraukiamo oro srauto greitis paprastai yra 
mažiausiai 1 m/s dulkių susidarymo taške. Remtis užduočių lapu 
2.1.13. 

 Atsižvelkite, kad yra reikalingas papildomas vėdinimas ties 
mašininio apdirbimo detalių išleidimo ir perdavimo taškais. 

 Užtikrinkite, kad pneumatinių sistemų išleidžiamasis oras neturėtų 
įtakos dulkių kontrolės priemonėms. 

 Suprojektuokite skyrių korpusus, kad būtų patogu prieiti atliekant 
valymo ir techninio aptarnavimo darbus. 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

 Vamzdžiai turi būti trumpi ir paprastai išvedžioti. 

 Stenkitės, kad nebūtų ilgų lanksčių vamzdžių dalių. 

 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 
t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Galite recirkuliuoti išvalytą/filtruotą orą į darbo patalpas. 
Percirkuliuojamo oro kiekis turi atitikti esamus standartus. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Esant reikalui, reikia pateikti ir dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 

 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba signalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Kietoms medžiagoms 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.13  Degimas (pirminis, 
glazūravimas, baigiamasis, 
dekoratyvinis) – keramika 

   
Ši veikla susijusi su keramikos gaminių degimu periodinėse arba 
tolydaus veikimo degimo krosnyse. Pirminio degimo, degimo su 
glazūra, baigiamojo degimo ir dekoratyvinio degimo priemonės yra 
panašios. 
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant degimo 
darbus keramikos dirbinių, kurių 
sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 
Degimo procesas gali būti periodiškas 
arba tolydus. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti į 
plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 

Konstrukcija ir įranga 
 Reikalinga gera šiluminė izoliacija. 

 Vietinė ištraukiamoji ventiliacija turi būti įrengiama prie tolydaus 
veikimo krosnies įleidimo arba išleidimo angų, arba prie periodinės 
krosnies durų (kad neišgaruotų garai, nebūtų užteršta ir nesklistų 
dulkės). 

 Ištraukiamosios ventiliacijos sistema turi būti patogiai valdoma, 
sujungta su krosnies kaitinimo valdymo įtaisais ir turi būti įrengta 
įspėjamosios lemputės/signalai.  

 Kuomet kraunate į krosnį, stenkitės išvengti degimui 
kraunamų produktų trinties (priklauso nuo transportavimo 
įtaisų konstrukcijos). 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 
t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Oro percirkuliaciavimas nerekomenduojamas. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar  įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis  užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinit riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis  kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19  ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir  
veikia. 

 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį arba 
signalinį įtaisą . 

 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 

 Nedelsdami pašalinkite 
sulaužytus produktus iš 
padavimo įtaisų. 

 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.14  Stiklo lydymo krosnies 
krovimas (stiklo tara) 
 
Ši veikla susijusi su stiklo gamybos žaliavų, kurių sudėtyje yra 
kristalinio silicio dioksido, krovimu į stiklo lydymo krosnį. 
Šis vadovas turi būti skaitomas kartu su lapu, pavadintu „Valymas“ 
(2.1.1). 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Įkrovimo įrangos apsaugą nuo ore sklindančių dulkių yra apriboja 
jos eksploatacinės savybės ir ekstremali darbinė temperatūra. 
Taikant kitas konstrukcines ir darbines savybes, galima sumažinti 
sklindančių dulkių kiekį. 

 Srautu kraunant medžiagas į įkrovos įtaisą iš krosnies įkrovos 
bunkerio bus: 

a) Apsisaugoma nuo dulkių pasklidimo aplinkoje, nes krosnies 
atmosferoje yra palaikomas teigiamas slėgis.  

b) Apsisaugoma nuo į įkrovos įtaisą iš aukštai pilamų medžiagų 
dulkių. 

 Jeigu krosnies įkrovos bunkerį ir įkrovos įtaisą jungianti pristatymo 
įranga yra naudojama vietoje srautinio padavimo įtaiso, tuomet 
įkrovos bunkeris turi būti su lygio aptikimo/kontrolės įtaisu, kad jis 
nebūtų išpiltas ir dulkes būtų galima išpūsti atgal į atmosferą. 

 Jeigu krosnies įkrovos bunkerį ir įkrovos įtaisą jungianti pristatymo 
įranga yra naudojama vietoje srautinio padavimo įtaiso, tuomet ji 
turi būti užsandarinta, kad nesklistų dulkės. 

 Stiklo pramonėje paprastai yra naudojama drėgna įkrova 
(įprastinis drėgmės kiekis yra 1-3%), todėl yra lengviau nusodinti 
dulkes. 

 Jeigu naudojama sausa įkrova, tuomet yra rekomenduojama 
sumontuoti dulkių ištraukimo arba dulkių nusodinimo įrangą. 

 Krosnies bunkeris turi būti su lygio aptikimo įtaisu, kad jis nebūtų 
perpildomas. 

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
stiklo gamybos žaliavų krovimo į 
krosnį metu. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite ant įrangos sumontuotus, nuo dulkių saugančius 
sandariklius. 

 Prižiūrėkite įkrovimo sistemas, kad nebūtų išpiltos kraunamos 
medžiagos. 

 Prižiūrėkite sumontuotą lygio aptikimo įrangą. 

 Jeigu yra sumontuota dulkių ištraukimo sistema, ji turi būti prižiūrima 
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Kompetentingas asmuo turi patikrinti dulkių ištraukimo sistemų 
eksploatacines savybes mažiausiai kartą per metus. 

 Įkrovos sistema turi būti tikrinama kartą per savaitę (arba dažniau, 
jeigu įranga veikia nuolatinio eksploatavimo režimu) , ar nėra gedimų 
ar nusidėvėjimo žymių, dėl kurių gali tekėti kraunamos medžiagos. 
Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite įkrovimo įtaisą ir aplinkinę sritį. 

 Nevalykite naudodami suslėgtą orą. 

 Jeigu tinka, naudokite vakuuminio arba šlapio valymo priemones. 

 Surašykite saugaus darbo taisykles dėl dulkėtų medžiagų didelių 
išpiltų kiekių tvarkymo. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina pateikti kvėpavimo takų apsaugos priemones, kuomet 
yra atliekami valymo ir, esant reikalui, techninės priežiūros darbai. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos ir keiskite šias 
priemones vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. 

 Butina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar įranga veikia 
tinkamai. 

 
 

 Žiūrėkite, ar nėra 
nusidėvėjio žymių, 
dėl ko galėtų pratekėti 
kraunamos medžiagos. 

 
 

 Jeigu yra sumontuotos 
dulkių ištraukimo 
sistemos, patikrinkite, 
ar jos tinkamai veikia. 

 
 

 Susidarę dulkių debesys 
gali reikšti, kad sistemoje 
yra nesklandumų. 
Nedelsdami suraskite 
problemos priežastį. 

 
 

 Jeigu manote, kad yra 
probemų gamykloje arba 
dulkių kontrolės įrangoje, 
tuomet imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 
 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 
 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.15  Stiklo smėliavimas 
 
Ši veikla susijusi su stiklo smėliavimu. Susidariusiose dulkėse gali būti 
iš smėlio pakilusio įkvepiamo kristalinio sicilicio dioksido. Šis saugos 
duomenų lapas yra skirtas smėliavimo linijai su uždara smėliavimo 
įranga. Ši įranga įprastinės eksploatacijos metu veikia visiškai 
automatiškai (gamybos metu rankų darbo nėra). 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad įranga būtų tinkama pagal paskirtį ir tinkamai 
techniškai prižiūrima. 

 Įranga turi būti kaip galima labiau uždengta. 

 Įranga turi būti jungiama su tinkama dulkių ištraukimo sistema.  

 Užtikrinkite, kad norint atlikti techninės priežiūros darbus būtų 
patogu prieiti prie visos įrangos. 

 Užtikrinkite, kad įranga būtų sukonstruota taip, kad dirbantis 
asmuo neturėtų kontakto su kristaliniu silicio dioksidu. 

 

 

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie smėlio smėliavimo 
darbus. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite įrangą vadovaudamiesi tiekėjų patarimais (ji turi tinkamai 
veikti ir būti suremontuota). 

 Kasdien tikrinkite izoliacijos smėliu sistemą ir, esant reikalui, 
koreguokite pagal tiekėjo rekomendacijas. 

 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Prieš dirbdami apžiūrėkite įrangą. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Valykite įrangą reguliariai 

 Nedelsdami išvalykite prasisunkusias medžiagas. 

 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas. Kai tvarkote išbirusias 
smulkias, sausas, dulkėtas medžiagas, turite užtikrinti, kad valymo 
darbai atliekami vadovaujantis raštiškai pateikta saugaus darbo 
tvarka ir šiame lape pateikiama informacija. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 
 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Nurodykite vietas, kur turi būti dėvimos asmens saugos priemonės 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

 Galima įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos.  

 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17.  

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar stiklo 
smėliavimo įranga veikia 
tinkamai. 

 Vadovaukitės darbdavio 
pateiktomis saugaus 
darbo taisyklėmis. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Valykite įrangą reguliariai. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 

 Keiskite darbo drabužius 
tuomet, kai tai yra 
reikalinga. 
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2.2.16  Mineralų šlifavimas 
 
Šiuo lapu yra pateikiama patarimų apie produktų, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido, sausojo šlifavimo operacijas. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad šlifavimo įranga yra tinkama pagal paskirtį ir yra tinkamai 
techniškai prižiūrima. 

 Kuomet įmanoma, naudokite šlapiojo malimo procesus, o ne sausojo 
šlifavimo operacijas. Tokiu būdu ženkliai sumažinsite ore esančių dulkių 
kiekį. 

 Kaip galima labiau uždenkite šlifavimo įrangą ir sumontuokite ją gerai 
vėdinamuose pastatuose. 

 Kuomet reikia išvengti, kad nepasklistų dulkės, šlifavimo įranga turi būti 
jungiama su tinkama dulkių ištraukimo sistema, galinčia ištraukti 
pakankamai oro, kad reikiamos įrangos dalys būtų būtų vakuume. 

 Sudarykite sąlygas, kad produktas iš šlifavimo malūno į kitą įrangą būtų 
perduodamas neskleidžiant dulkių. Perdavimo taškai ir paskesnė įranga 
turi būti sujungti (kur to reikia) su dulkių ištraukimo sistema, kad 
nepasklistų dulkės. 

 Atkreipkite dėmesį, kad kai kurio sistemos dalys veiks esant aukštesniam 
nei atmosferiniam slėgiui. Tinkamai užsandarinkite skirtingas įrangos 
dalis.  

 Užtikrinkite, kad norint atlikti techninės priežiūros darbus būtų patogu 
prieiti prie visos įrangos. 

 Įrenkite tinkamo nuolydžio vamzdžius, kad nenusėstų produktas.  

 Užtikrinkite, kad vamzdžių vidus dėvėsis minimaliai ir naudokite tinkamo 
diametro vamzdžius, nusidėvėjimui atsparias medžiagas ir venkite aštrių 
vamzdžių alkūnių. Aliuminio oksidas yra tinkama medžiaga smarkiai 
nusidėvintiems vamzdynams futeruoti. 

 Kontrolinėse patalpose turi būti atskiras švaraus oro tiekimas, jos turi būti 
užsandarintos ir fiziškai atskirtos nuo dulkėtų zonų. Esant reikalui, turi 
būti įrengtas priverstinio srauto filtravimas ir palaikomas teigiamas slėgis, 
kad nepatektų dulkės. 

 Tinkamose vietose įdiekite kontrolės sistemas, kad nebūtų perkraunami 
šlifavimo malūnai. 

 Kur įmanoma, įrenkite automatizuotas bandinių ėmimo, dalelių dydžio 
analizavimo, telemetrijos ir kabelinės įrangos sistemas kad operatoriams 
reikėtu mažiau praleisti laiko dulkėtose/triukšmingose zonose. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
atliekant šlifavimo darbus. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai techniškai 
prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra tinkamos darbinės 
būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta,o jeigu 
įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu įranga 
naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte 
palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Tikrinkite ir testuokite įrangą pagal eksploatacinių savybių standarto 
reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius įstatymus 
laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Surašykite saugaus darbo taisykles dėl dulkėtų medžiagų didelių išpiltų 
kiekių tvarkymo. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės priemonės 
yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos kvėpavimo 
takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido dulkių 
poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti 
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros 
praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar šlifavimo 
įranga veikia tinkamai. 

 Prieš pradėdami dirbti 
patikrinkite, ar visos dulkių 
ištraukimo sistemos yra 
įjungtos ir tinkamai veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Susidarę dulkių debesys 
gali reikšti, kad sistemoje 
yra nesklandumų. 
Nedelsdami suraskite 
priežastis. 

 Jeigu manote, kad yra 
problemų gamykloje arba 
dulkių kontrolės įrangoje, 
tuomet imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Valykite kontrolines 
patalpas vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu.  

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 

 

 

    
2006 m. kovas – 2.2.16 – psl. 2 iš 2    

 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

2.2.17  Stiklo šlifavimas 
 
Ši veikla susijusi su stiklo šlifavimu naudojant smėlį prieš poliruojant. 
Susidariusiose dulkėse gali būti iš smėlio pakilusio įkvepiamo kristalinio 
sicilicio dioksido. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Dulkėtumą kontroliuoti galima taikant šlapio šlifavimo metodus, dėl 
kurių smulkios dulkės negali pasklisti ore, nes jos yra 
nusodinamos vandenyje. 

 Užtikrinkite tinkamą vandens tiekimą ir techninę priežiūrą. Imkitės 
atsargumo priemonių esant šaltam orui, kad vanduo neužšaltų. 

 Imkitės atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte legionelių ir kitų 
biologinių medžiagų kontrolę. Jeigu šlapiojo šlifavimo darbų metu 
naudojamas vanduo yra recirkuliuojamas, tuomet užtikrinkite, kad 
jis būtų reguliariai tikrinamas, įvertinat pH dydį bei užterštumą 
mikroorganizmais. 

 Tinkama nuotekų sistema yra būtina, kuomet dirbama naudojant 
vandenį purškiančią įrangą ir žarnas. 

 Patikrinkite, ar elektros sistemos ir pan., yra tinkamai apsaugoti 
nuo darbo aplinkoje esančių pavojingų veiksnių, įskaitant vandenį 
ir silicio dioksido dulkes. 

 Kaip galima labiau uždenkite šlifavimo įrangą ir sumontuokite ją 
gerai vėdinamuose pastatuose. 

 Užtikrinkite, kad norint atlikti techninės priežiūros darbus būtų 
patogu prieiti prie visos įrangos. 

 Pateikite darbuotojams pakankamai tinkamų švarių darbinių 
drabužių, įskaitant ir atsarginius komplektus. Darbiniai drabužiai 
turi būti pasiūti iš smulkiai austos medžiagos, kad neabsorbuotų 
dulkių. Darbuotojai neturi parsinešti namo purvinų darbinių 
drabužių. Esant reikalui, juos turi išvalyti darbdavys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiame lape yra pateikiama 
patarimų apie stiklo šlifavimą 
naudojant smėlį prieš poliruojant. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite įrangą vadovaudamiesi tiekėjo patarimais (ji turi tinkamai 
veikti ir būti suremontuota). 

 Kasdien tikrinkite izoliacijos smėliu sistemą ir, esant reikalui, 
koreguokite pagal tiekėjo rekomendacijas. 

 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Prieš dirbdami apžiūrėkite įrangą. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Valykite įrangą reguliariai. 

 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas. Kai tvarkote išbirusias 
smulkias, sausas, dulkėtas medžiagas, turite užtikrinti, kad valymo 
darbai atliekami vadovaujantis raštiškai pateikta saugaus darbo 
tvarka ir šiame lape pateikiama informacija. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Neleiskite, kad prieš nuvalant dulkių/nešvarumų nuosėdos išdžiūtų. 
 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Nurodykite vietas, kur turi būti dėvimos asmens saugos priemonės. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

 Galima įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos.  

 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Vadovaukitės darbdavio 
pateiktomis saugaus darbo 
taisyklėmis. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Po darbo išvalykite įrangą. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 

 Keiskite darbo drabužius 
tuomet, kai tai yra 
reikalinga. 
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2.2.18  Sausasis izostatinis 
presavimas – keramika

   
Ši veikla yra susijusi su izostatiniu presavimu keramikos dirbinių, kurių 
sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Pilant į formas ir išimant iš jų 
liejinius, gali susidaryti dulkės. 
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant izostatinio 
presavimo darbus keramikos dirbinių, 
kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti į 
plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

Konstrukcija ir įranga 
 Kontroliuokite pilamų žaliavų kiekį. Stebėkite, kad į formą būtų 

pilama tinkamas medžiagos kiekis, pvz. įrenkite matavimo 
prietaisą. 

 Kaip galima labiau uždenkite pildymo/išformavimo stotį. 

 Korpusas turi būti pakankamai gilus, kad uždengtų įrangą 
ir medžiagas. 

 Darbo zona turi būti kaip galima mažesnė, tačiau turi būti 
pakankamai erdvės, kad darbas būtų saugus. Naudokite 
permatomas paneles ir plastikines juostas, kad atvira erdvė būtų 
mažesnė. 

 Bendras oro srauto greitis į korpusą paprastai turi būti mažiausiai 
0,5 m/s. Oro srauto greitis į gaubto angas paprastai turi būti 
mažiausiai 1 m/s. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Nelaikykite daiktų vėdinamos zonos viduje - jie gali kliudyti tekėti 
oro srautui. Stebėkite, kad dideli daiktai neužstotų veikiančios 
angos. 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 
t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Galite percirkuliuoti išvalytą ir filtruotą orą atgal į darbo patalpas 
kiekiais, kurie yra rekomenduojami pagal galiojančius standartus. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar  įranga nėra apgadinta, 
o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis  užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina atlikti rizikos įvertinimą, kad būtų nustatyta, ar esamos 

kontrolės priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos 
ir dėvimos kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis  kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir  
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba signalinį įtaisą . 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Stebėkite, kad popieriniai 
maišai ir kitos atliekos 
nebūtų įtrauktos 
į vėdinimo vamzdį. 

 Užtikrinkite, kad dideli 
daiktai neužstotų 
veikiančios angos. 

 Nedelsdami pašalinkite 
sulaužytus gaminius iš 
darbo zonos. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite 
dangčius ant talpyklų. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Kietoms medžiagoms 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Išlietus skysčius surinkite 
į indus ar sugerkite 
granulėmis ar patiesalais, 
arba nuplaukite dideliu 
kiekiu vandens.  Saugiai 
likviduokite išsipylusias 
medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.19  Pilstymas į didelius 
maišus 
 
Ši veikla apima didelių maišų prikrovimą (500 kg - 1500 kg) sausais gaminiais, 
kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad maišai ir maišų pildymo įranga būtų tinkama pagal paskirtį. 
Pilstant į maišus miltinius produktus, ypač svarbi maišų susiuvimo kokybė, 
kad pro maišų siūles neprasiskverbtų smulkios dulkės. 

 Naudojant maišus su vidiniu plastikiniu įklotu, mažiau prasiskverbs dulkių 
pro maišo siūles. 

 Naudokite pilstymo į maišus latakus, kuriais produktas pasiekia centrą, ir 
kuriuose dulkėms ištraukti ir išstumtam orui pašalinti naudojamas apskritas 
išorinis žiedas. 

 Apskritas išorinis žiedas turi būti prijungiamas prie dulkių ištraukimo įtaiso 
(pvz. rankovinio filtro).  

 Sandariai uždėkite maišo angą ant pilstymo į maišus latako, kad pylimo į 
maišą metu nepasklistų dulkės. Tam galima naudoti lipuką, spaustuką arba 
pripučiamą pūslę. 

 Montuokite pilstymo į maišus įrangą gerai vėdinamoje vietoje. Sumontavus 
lauke (nuo lietaus apsaugotoje zonoje), bus mažesnis įkvepiamo 
plaučiuose nusėdančio kristalinio silicio dioksido poveikis asmeniui, nes 
bus pasinaudojama natūralios ventiliacijos teikiamais privalumais. 

 Pilstydami į maišus miltinius produktus, apsvarstykite galimybę pilstymo 
latake sumontuoti vibratorių, kuris padėtų nukratyti pilstymo latake 
esančias palaidas medžiagas į maišą. 

 Pilstydami į maišus miltinius produktus, apsvarstykite galimybę po maišu 
sumontuoti vibracinį stalą, kad būtų sutankinama medžiaga ir maišas būtų 
stabilesnis paskesnių sandėliavimo ir transportavimo etapų metu. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant didelių 
maišų pildymo darbus. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones.  
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad šio darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta,o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Laikykite maišus saugioje vietoje, o tuščius maišus saugiai 
likviduokite. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar pilstymo 
į maišus įrenginys veikia 
tinkamai. 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia tinkamai. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Įsitikinkite, ar maišai yra be 
defektų, ypatingai kilpos, 
įleidimo ir išleidimo angos 
ir vidinis įdėklas (jeigu yra 
naudojamas). 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.20  Išmušimo ir iškratymo 
iš liejimo formų darbai 
liejyklose 

   
Ši veikla apima darbus liejyklų išmušimo ir iškratymo aikštelėse. 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie išmušimo ir iškratymo 
darbus liejyklose. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Rankomis atliekant išmušimo darbus, yra reikalingos kvėpavimo 
takų apsauginės priemonės (KTAP). 

 Dulkių ir dūmų pasklidimą kontroliuokite naudodami ištraukiamus 
išmušimo stalus, kabinas ir dilinimo įrangą. 

 Kur įmanoma, įrenkite lanksčias juostas prie iškratymo korpuso priekio. 

 Jums reikalingas oro srauto greitis paprastai yra tarp 1 ir 1,5 metro 
per sekundę ties korpusu ir žemyn prapučiamu išmušimo stalu. 
Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Pradėdami dirbti visuomet tikrinkite, ar ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. Patikrinkite matavimo prietaisą. 

 Išleiskite švarų ištraukiamą orą saugioje vietoje, pastato išorėje, 
atokiau nuo durų, langų ir oro įleidimo angų. 

 Tegul švarus oras teka į darbo patalpas, kad pakeistų ištraukiamą orą. 

 Norėdami sumažinti cheminių medžiagų poveikį darbuotojams, 
įrenkite darbuotojų darbo vietas vienoje korpuso pusėje. 

 Stebėkite, kad darbuotojai būtų atokiau, kuomet yra atliekami 
galtavimo darbai. 

 Kreipkitės į kvalifikuotą vėdinimo inžinierių, kad suprojektuotų 
naujas valdymo sistemas. 

Techninė priežiūra 
 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 

instrukcijomis. 

 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 

 Nedelsdami suremontuokite sugedusias ištraukimo sistemas. Tuo 
metu dėvėkite kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 

 Smėlis yra labai abrazyvus ir agregatai nusidėvi greitai. 
Suplanuokite reguliarios techninės priežiūros darbus. 
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Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite kasdien, ar nėra nusidėvėjimo žymių ant vamzdžių, 

ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukšmas arba vibruojantys ventiliatoriai 
gali reikšti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite, ar ištraukiamoji sistema ir 
matavimo prietaisas veikia tinkamai. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių 
specifikacijas, kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia 
tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite vėdinimo srityje 
kvalifikuotą inžinierių, kad nustatytų ekploatacines charakteristikas. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis oro 
greitis. 

 Saugokite šią informaciją bandymo registravimų žurnale. 
 Kreipkitės į vėdinimo srityje kvalifikuotą inžinierių, kad kruopščiai 

patikrintų sistemą ir išbandytų jos eksploatacines charakteristikas 
bent kartą per 12 mėnesių, arba vadovaujantis nacionalinių nuostatų 
reikalavimais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

 Peržiūrėkite įrašus, kad nustatytumėte, ar yra gedimų dėsningumų, 
kad lengviau galėtumėte suplanuoti techninės priežiūros darbus. 

Valymas ir priežiūra 
 Kasdien valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, kur 

nuolatos dirba žmonės. 
 Valykite bendrąsias darbo patalpas kartą per savaitę, kad nekiltų 

dulkės ir būtų mažiau slidu. 
 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte smulkias dulkes. 
 Nevalykite šepečiu arba suslėgtu oru. 
 Susemkite didelius išbarstytų medžiagų kiekius atsargiai, kad 

nepakiltų dulkės. 
 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas. Šiems darbams atlikti 

yra reikalingi specialios paskirties drabužiai, respiratorius 
ir vienkartinės pirštinės. 

Asmens saugos priemonės (ASP) 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Kreipkitės į saugos drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti tinkamas ASP. 
 Kvėpavimo takų apsauginės priemonės (KTAP) yra reikalingos 

atliekant iškratymo darbus rankiniu būdu, taip pat atliekant techninės 
priežiūros, valymo ir išsipylusių medžiagų surinkimo darbus. 

 Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentiško standarto KTAP 
(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsultuokitės su tiekėju. 

 Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekėjo rekomendacijomis. 
Išmeskite vienkartines kaukes panaudoję vieną kartą. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Reikia dėvėti apsaugines pirštines, kad nesusižeistumėte. 
 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių valyti. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 
įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 

 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia ir praneškite apie 
tai savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Neįsiterpkite į ventiliacijos 
sistemas - jos yra skirtos 
darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.21  Dengimas ir atskyrimas
 
Ši veikla apima ugniai atsparių medžiagų dengimo ir atskyrimo darbus 
liejyklose. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Kai tinkama, naudokite iš anksto išformuotas arba „iškilias“ 
dangas, kad mažiau kiltų dulkių. 

 Naudokite ištraukiamąjį vėdinimą, pvz. atliekant samčių dengimo 
darbus (kuomet tinka). 

 

Techninė priežiūra 
 

 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 
instrukcijomis. 

 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 

 Nedelsdami suremontuokite sugedusias ištraukimo sistemas. Tuo 
metu dėvėkite kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 

 Suplanuokite reguliarios techninės priežiūros darbus. 
 

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Prieš dirbdami apžiūrėkite įrangą. Triukšmas arba vibruojantys 
ventiliatoriai gali rodyti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Patikrinkite, ar ištraukimo sistema ir matavimo prietaisas tinkamai 
veikia. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių 
specifikacijas, kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia 
tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite kvalifikuotą ventiliacijos 
srityje inžinierių, kad jis nustatytų šios sistemos eksploatacines 
savybes. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis 
oro greitis. 

 Saugokite šią informaciją testavimo registravimų žurnale. 

 Kreipkitės į vėdinimo srityje kvalifikuotą inžinierių, kad kruopščiai 
patikrintų sistemą ir išbandytų jos eksploatacines charakteristikas 
bent kartą per 12 mėnesių, arba vadovaujantis nacionalinių 
nuostatų reikalavimais. 

 Saugokite visus tikrinimų ir testavimų įrašus mažiausiai penkerius 
metus. 

 Peržiūrėkite įrašus, kad nustatytumėte, ar yra gedimų 
dėsningumų, kad lengviau galėtumėte suplanuoti techninės 
priežiūros darbus. 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
darbo vietoje atliekant ugniai atsparių 
medžiagų dengimo ir atskyrimo darbus 
liejyklose. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, cheminės 
medžiagos poveikis bus sumažintas iki 
priimtino lygmens. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Valymas ir priežiūra 
 

 Valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, kur nuolatos dirba 
žmonės. 

 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte smulkias dulkes. 

 Susemkite didelius išbarstytų medžiagų kiekius atsargiai, 
kad nepakiltų dulkės. 

 Nevalykite sausu šepečiu, arba naudodami suslėgtą orą. 
 

Asmens saugos priemonės  
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Atliekant dengimo ir atskyrimo darbus, paprastai reikia dėvėti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (KTAP). 

 Naudokite KTAP su teigiamu slėgiu, kurių Nustatytasis apsaugos 
koeficientas (NAK) yra mažiausiai 40. 

 Įsitikinkite, ar visos KTAP yra tinkamai patikrintos. Kreipkitės 
patarimų į tiekėją. 

 Užtikrinkite, kad darbuotojai prieš naudodami tinkamai patikrintų 
savo KTAP. 

 Laikykite KTAP švariai ir atokiau nuo dulkių. 

 Tikrinkite kvėpavimo takų apsaugos priemonių su prijungiamomis 
oro tiekimo žarnomis oro srautą ir oro kokybę mažiausiai kas 3 
mėnesius arba prieš naudojimą. 

 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių 
valyti. 

 Darbuotojai neturi neštis namo išplauti savo darbinių drabužių. 
Naudokitės skalbyklos paslaugomis pagal sutartį. 

 

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 
įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

 

Priežiūra 
 

 Patikrinkite, ar: tinkamai veikia ištraukimo sistema, tinkamai 
naudojamos KTAP, laikomasi asmens higienos taisyklių. Remtis 
užduočių lapu 2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 
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Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
tinkamai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 
 

 Patikrinkite savo KTAP ir 
gryno oro tiekimą. 

 
 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai veikia 
ir praneškite apie tai savo 
viršininkui. 

 
 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų kontrolės 
priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio siliicio dioksido 
dulkių poveikį esant veikimo 
nesklandumams. 

 
 

 Neįsiterpkite į vėdinimo 
sistemas - jos yra skirtos 
darbinei aplinkai apsaugoti. 

 
 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 
 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
intrukcijomis. 
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2.2.22  Medžiagų maišymas 
 
Šiuo lapu pateikiama nurodymų apie konstrukciją ir naudojimą įrangos, 
skirtos maišyti produktus, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido, 
ypač sausus produktus. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad maišyklės yra pritaikytos tam tikslui ir kad jos yra 
tinkamai techniškai prižiūrimos.  

 Kiek galima daugiau pridenkite maišykles.  

 Maišyklių dangčiai ir kitos priėjimo vietos turi būti užsandarintos, 
kad nepasklistų dulkės.  

 Prieš įjungiant maišyklę, visi dangčiai ir prieigos durelės turi būti 
saugiai uždaryti.  

 Maišyklės krovimo zona turi būti uždara, joje turi būti įrengtas 
vietinis ištraukiamasis vėdinimas.  

 Kitu atveju, dangčio vidinėje pusėje ar maišyklės gaubto galinėje 
pusėje galima įrengti vietinį ištraukiamąjį vėdinimą, tokiu būdu tarp 
įkrovimo taško ir maišyklės vidaus sudarant bendrą įtraukiamo oro 
srautą. 

 Visos ištraukimo sistemos turi būti projektuojamos taip, kad iš 
maišyklės nebūtų ištraukiami per dideli žaliavos kiekiai.  

 Gamindami sausą mišinį, sumaišomi produktai turi būti išleidžiami 
nepaskleidžiant dulkių, pvz. tiesiogiai išleidžiant į uždarą 
konvejerio sistemą. Kitu atveju iškrovimo vietoje įrenkite vietinį 
ištraukiamąjį vėdinimą.  

 Vietinio ištraukiamojo vėdinimo sistemos turi būti sujungiamos su 
atitinkamu dulkių ištraukimo įrenginiu.  

 Kuomet įmanoma, maišyklės krovimo taškai turi būti atokiau nuo 
durų, langų ir praėjimų, kad netrauktų skersvėjis pro vietinio 
ištraukiamojo vėdinimo sistemas.  

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
maišant medžiagas, kurių sudėtyje yra 
kristalinio silicio dioksido dulkių. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra 
apgadinta, o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus).  

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Laikykite talpyklas saugioje vietoje, o tuščias talpyklas saugiai 
likviduokite. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite dangčius ant talpyklų. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Nedelsdami likviduokite 
išsipylusias medžiagas.  

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.23  Periodiškas ir 
nuolatinis džiovinimas 

   
Ši veikla susijusi su džiovinimu formuotos smulkios ir stambios 
keramikos, pagamintos iš medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido.  
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę džiovinant 
formuotą smulkią ir stambią keramiką, 
pagamintą iš medžiagų, kurių sudėtyje 
yra kristalinio silicio dioksido. 
Džiovinimo procesas gali būti 
periodiškas ir nuolatinis. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti į 
plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 

Konstrukcija ir įranga 
 Reikalinga gera šiluminė izoliacija. 

 Nuolatinių džiovyklų įėjimo ir išėjimo zonose reikia naudoti oro 
peilius (siekiant išvengti garų nuostolių, užteršimo ir dulkių 
pasklidimo). 

 Veikiant džiovyklai, tai turi būti aiškiai nurodyta įspėjamosiomis 
lemputėmis/signalais. 

 Ištraukiamo vėdinimo sistemos turi būti lengvai kontroliuojamos, 
sujungtos su džiovyklos kaitinimo valdymo įtaisais ir turi būti 
įrengta įspėjamosios lemputės/signalai. Remtis užduočių lapu 
2.1.13. 

 Kai džiovykla naudojama, ištraukimas turi būti nustatytas 
minimaliu režimu, kad džiovykloje būtų mažas vakuumas. 

 Venkite bet kokios trinties tarp produktų, kuomet jie yra 
paduodami į džiovyklą (priklauso nuo transportavimo įtaisų 
konstrukcijos). 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 
t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Oro percirkuliavimas nerekomenduojamas. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba ignalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet mkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami pašalinkite 
sulaužytus produktus iš 
padavimo įtaisų. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.24  Plastinis formavimas – 
keramika 

   
Ši veikla susijusi su pusiau sausu formavimu medžiagų, kurių sudėtyje 
yra kristalinio silicio dioksido, įvairių procesų metu, pvz. karštojo 
štampavimo ar presavimo. 
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant medžiagų, 
kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido, plastinį formavimą. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į laučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Darbo zona ir įranga turi būti aiškiai pažymėta ženklais. 

Konstrukcija ir įranga 
 Tiekimas į formavimo įrenginį turi būti suprojektuotas taip, kad 

būtų mažiau galimybių išpilti medžiagą darbo zonoje.  

 Įrenkite konvejerio diržus molio nuolaužoms perduoti atgal, kad 
būtų perdirbamos.  

 Aplink įrenginį turi būti pakankamai laisvo ploto, kad būtų patogu 
pašalinti nukritusias medžiagas.  

 Kuomet įmanoma, suprojektuokite įrenginio paviršius taip, kad 
nenusėstų atliekos.  

 Stenkitės, kad medžiagų atliekos nesudžiūtų; prieš joms 
sudžiūnant, išmeskite jas į atitinkamas talpyklas.  

 Suprojektuokite pagalbinių įrenginių (pavyzdžiui, džiovyklos 
padėklų, plokščių) paviršius taip, kad juos būtų patogu valyti, 
nesukeliant dulkių.  

 Formavimo įrenginiuose ir atliekant darbus, kurių metu gali 
pasklisti dulkių, reikėtų įrengti dulkių ištraukimo sistemą.  
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 

 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba ignalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet mkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Stenkitės nedžiovinti 
pusiau šlapių medžiagų.  

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Kietoms medžiagoms 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.25  Paruošimas – keramika
   

Ši veikla susijusi su paruošimu pusiau sausų medžiagų, kurių sudėtyje 
yra kristalinio silicio dioksido, atliekant įvairius procesus, pavyzdžiui, 
trupinimą lėkštiniuose malūnuose, cirkuliariniuose tiektuvuose ar 
ritininiuose malūnuose, laikymą ėsdinimo patalpose, dėžiniuose 
tiektuvuose ar elevatoriuose, taip pat priedų maišymą.  
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant 
paruošimo darbus dalinai sausų 
medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido, kuomet yra vykdomi 
įvairūs procesai. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į laučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Darbo zona ir įranga turi būti aiškiai pažymėta ženklais. 

Konstrukcija ir įranga 
 Įranga turi būti išdėstyta taip, kad būtų pakankami praėjimo takai ir 

būtų patogu prieiti atliekant valymo ir techninio aptarnavimo 
darbus.  

 Įrenginiuose ir atliekant darbus, kurių metu gali pasklisti dulkių, 
reikėtų įrengti dulkių ištraukimo sistemą. 

 Reikia tinkamai apsisaugoti nuo elevatoriuose laikomų medžiagų 
(pelenų, nuodegų) įsimaišymo įrengiant apsauginius gaubtus.  

 Jei įmanoma, įrenkite uždangas ties elevatorių išleidimo anga ir 
prie konvejerio diržo nuėmimo vietos.  

 Suprojektuokite skyrių korpusus, kad būtų patogu prieiti atliekant 
valymo ir techninio aptarnavimo darbus. 

 Jei įmanoma, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Galite percirkuliuoti išvalytą ir filtruotą orą atgal į darbo patalpas 
kiekiais, kurie yra rekomenduojami pagal galiojančius standartus. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 

 
 

 

 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba signalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet mkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Kietoms medžiagoms 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.26  Smėlio paruošimas 
liejyklose 
 

  Ši veikla apima smėlio paruošimą liejyklose.  
 

 
 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie smėlio paruošimą 
liejyklose. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

Konstrukcija ir įranga 
 Sustabdykite dulkių plitimą. Jei įmanoma, atskirkite smėlio 

ruošimo įrenginį nuo kitų operacijų.  
 Kiek galima daugiau uždenkite smėlio ruošimo įrenginį. Angose 

naudokite lanksčias juostas.  
 Reikiamas oro srauto, pučiamo į smėlio ruošimo įrenginio aptvarą, 

greitis paprastai yra tarp 1 ir 1,5 metrų per sekundę. Remtis 
užduočių lapu 2.1.11. 

 Pradėdami dirbti visuomet tikrinkite, ar ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. Patikrinkite matavimo prietaisą. 

 Išleiskite švarų ištraukiamą orą saugioje vietoje, pastato išorėje, 
atokiau nuo durų, langų ir oro įleidimo angų. 

 Tegul švarus oras teka į darbo patalpas, kad pakeistų ištraukiamą orą. 
 Jeigu dirbant smėlio ruošimo įrenginiu yra naudojamas 

universalus mini krautuvas („bobcat“ tipo), tuomet kvėpavimo takų 
apsauginės priemonės gali apriboti regos lauką. Uždenkite kabiną 
ir tiekite filtruojamą orą. Keiskite filtrus vadovaudamiesi tiekėjo 
patarimais. Įsitikinkite, ar vairuotojas uždarė langus. 

 Kreipkitės į kvalifikuotą vėdinimo sistemų inžinierių, kad 
suprojektuotų naują valdymo sistemą. 

Techninė priežiūra 
 

 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 
instrukcijomis. 

 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 
 Nedelsdami suremontuokite sugedusias ištraukimo sistemas. Tuo 

metu dėvėkite kvėpavimo takų apsaugines priemones (KTAP). 
 Smėlis yra labai abrazyvus ir agregatai nusidėvi greitai. 

Suplanuokite reguliarios techninės priežiūros darbus. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Apžiūrėkite kasdien, ar nėra nusidėvėjimo žymių ant vamzdžių, 

ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukšmas arba vibruojantys 
ventiliatoriai gali reikšti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite, ar ištraukiamoji sistema ir 
matavimo prietaisas veikia tinkamai. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių 
specifikacijas, kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia 
tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite vėdinimo srityje 
kvalifikuotą inžinierių, kad nustatytų eksploatacines charakteristikas. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis 
oro greitis. 

 Saugokite šią informaciją testavimo registravimų žurnale. 
 Kreipkitės į vėdinimo srityje kvalifikuotą inžinierių, kad kruopščiai 

patikrintų sistemą ir išbandytų jos eksploatacines charakteristikas 
bent kartą per 12 mėnesių, arba vadovaukitės nacionalinių 
nuostatų reikalavimais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

 Peržiūrėkite įrašus, kad nustatytumėte, ar yra gedimų dėsningumų, 
kad lengviau galėtumėte suplanuoti techninės priežiūros darbus. 

 Įvertinkite riziką ir nuspręskite dėl KTAP poreikio bei įsitikinkite, ar 
kontrolės priemonės veikia tinkamai. 
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Valymas ir priežiūra 
 Kasdien valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, kur 

nuolatos dirba žmonės. 

 Valykite bendrąsias darbo patalpas kartą per savaitę, kad nekiltų 
dulkės ir būtų mažiau slidu. 

 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte smulkias dulkes. 

 Nevalykite šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Susemkite didelius išbarstytų medžiagų kiekius atsargiai, kad 
nepakiltų dulkės. 

Asmens saugos priemonės (ASP) 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Kreipkitės į saugos drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti tinkamas ASP. 

 Dirbant netoli smėlio ruošimo įrenginio, gali prireikti kvėpavimo takų 
apsauginių priemonių (KTAP).  

 KTAP yra reikalingos atliekant techninio aptarnavimo ir valymo darbus. 

 Valydami užsikimšimus ir pan. smėlio ruošimo įrenginyje, naudokite 
KTAP su prijungiamomis oro tiekimo žarnomis arba maitinimo 
šaltinio filtruojamu oru.  

 Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentiško standarto KTAP 
(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsiltuokitės su tiekėju. 

 Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekėjo rekomendacijomis. 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Atliekant techninio aptarnavimo ir valymo darbus, reikalingos 
apsauginės pirštinės.  

 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių valyti. 

 Darbuotojai neturi neštis namo išplauti savo darbinių drabužių. 
Naudokitės pagal sutartį dirbančios skalbyklos paslaugomis. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa yra 
gerai vėdinama, o dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia ir praneškite apie 
tai savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Neįsiterpkite į ventiliacijos 
sistemas – jos yra skirtos 
darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.27a  Dozavimas (nedidelių kiekių) – 
keramika 

   
Ši veikla susijusi su rankiniu būdu atliekamu dozavimu nedidelių kiekių 
sausų medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido.  
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę rankiniu būdu 
atliekant dozavimą nedidelių kiekių 
medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priėjimas 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

Konstrukcija ir įranga 
 Kiek galima daugiau pridenkite svėrimo stotį (žr. pav.). 

 Korpusas turi būti pakankamai gilus, kad uždengtų įrangą ir 
medžiagas. 

 Darbo zona turi būti kaip galima mažesnė, tačiau turi būti 
pakankamai erdvės, kad darbas būtų saugus. Naudokite 
permatomas paneles ir plastikines juostas, kad atvira erdvė būtų 
mažesnė. 

 Bendrasis oro srautas aptvare paprastai turi būti mažiausiai 
0,5 m/s. Oro srauto greitis į gaubto angas paprastai turi būti 
mažiausiai 1 m/s. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Stenkitės nenaudoti gilių medinių statinaičių ar statinaičių/maišų virš 
25 kg. 

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 

 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 
t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 

 Galite percirkuliuoti išvalytą ir filtruotą orą atgal į darbo patalpas 
kiekiais, kurie yra rekomenduojami pagal galiojančius standartus. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga. 

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, 
o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinit riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar tinkamai 
veikia. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba signalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Stebėkite, kad popieriniai 
maišai ir kitos atliekos 
nebūtų įtrauktos į 
vėdinimo vamzdį. 

 Užtikrinkite, kad dideli 
daiktai neužstotų 
veikiančios angos. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite 
dangčius ant talpyklų. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.27b  Birių medžiagų  
proporcionavimas 

  Ši veikla susijusi su sausų birių medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido, proporcionavimu iš elevatorių ar didelės apimties 
tiektuvų, arba didelių maišų.  
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant 
proporcionavimą vidutinių ir didelių 
kiekių medžiagų, kurių sudėtyje yra 
kristalinio silicio dioksido. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į plaučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Darbo zona ir įranga turi būti aiškiai pažymėta ženklais. 

Konstrukcija ir įranga 
 Įrenkite dulkėms nepralaidžias jungtis tarp tiekimo bunkerio, 

apkrovos elemento ir priimamosios talpyklos. 

 Įrenkite kontroliuojamą tiekimo įrenginį tarp tiekimo bunkerio ir 
apkrovos elemento. 

 Aptvaruose palikite kiek galima daugiau erdvės. Tokiu būdu 
galėsite sulaikyti dulkes. 

 Apsvarstykite, kaip išvengti arba pašalinti užsikimšimus 
nesuardant uždaros sistemos vientisumo, pvz. naudojant 
vibracinius padėklus ar pneumatinius purkštukus. 

 Suprojektuokite skyrių korpusus, kad būtų patogu prieiti atliekant 
valymo ir techninio aptarnavimo darbus. 

 Neleiskite atlikti užsikimšimo šalinimo iš padavimo bunkerio darbų, 
kol neizoliuota įranga, nepatikrintas deguonies trūkumas ore ir 
nepasirinktos tinkamos asmens saugos priemonės. 

 Technologinėje įrangoje turi būti neigiamas slėgis, kad nebūtų 
pratekėjimų. 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 
ir oro įleidimo angų. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Priimkite „darbo leidimų“ sistemą, kuomet norima atlikti techninės 
priežiūros darbus. 

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 
 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 
 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 

priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga yra sandari, nėra 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite 
dangčius ant talpyklų. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Saugiai likviduokite 
išsipylusias medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 

 Vadovaukitės reikiamomis 
specialiosiomis 
procedūromis prieš 
atidarydami ar įeidami į 
sistemą, pvz. nusivalykite 
ir nusiprauskite. 
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2.2.28  Mobilus karjero 
įrenginys – kasimas 
ir pervežimas  
 
Dirbant mobiliuoju įrenginiu karjeruose, gali susidaryti dideli kiekiai oro 
dulkių. Dulkės susidaro mineralų gavybos ir krovimo darbų metu bei 
transporto priemonėms judant karjerų danga ir pervežimo keliais.  
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Labai sunku išvengti oro dulkių susidarymo, dirbant su mobiliu 
įrenginiu, todėl poveikio asmeniui kontrolė vykdoma įrenginio 
operatoriui dirbant uždaroje, sandarioje kabinoje. 

 Kabinoje turi būti įrengiama oro kondicionavimo arba gryno oro 
tiekimo sistema, kurioje būtų oro filtras, skirtas apdoroti didelius 
kiekius įkvepiamų plaučiuose nusėdančių dulkių dalelių. 

 Norint, kad oro kondicionavimo arba gryno oro tiekimo sistema 
tinkamiausiai apsaugotų nuo dulkių poveikio, kabinos duris ir 
langus visuomet būtina laikyti uždarus mašinos veikimo metu. 
Tai padės išlaikyti kabinoje teigiamą slėgį. 

 Kai įmanoma, atlikite gavybos darbus drėgnesniais metų laikais – 
dirbant tokiu metu mažiau dulkių pakyla į orą. 

 Esant sausam orui, nusodinkite dulkes vandeniu - dulkių susidarys 
mažiau. Plėštuvuose gali būti įrengiama smulkaus purškimo 
strėlė, montuojama ant plėštuvo/stiebo mechanizmo.  

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie mobilaus karjero 
įrenginio projektavimą ir naudojimą.  
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus išvengta 
dulkių poveikio asmeniui, patenkančių į 
orą  mobiliam įrenginiui dirbant karjere, 
taip pat kasant ir pervežant. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Prižiūrėkite oro kondicionavimo sistemą vadovaudamiesi tiekėjo 
patarimais. Sistema turi veikti efektyviai ir našiai. 

 Oro kondicionavimo filtrą reikia keisti kiekvieną kartą, kuomet 
manoma, kad tai yra reikalinga, bent jau gamintojo 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mašinos vairuotojai turi patikrinti, ar oro kondicionavimo sistema 
veikia pagal leistinus parametrus. 

 Mašinos operatoriai turi patikrinti filtro (dažniausiai esančio už 
vairuotojo sėdynės) būklę pagal gamintojo rekomendacijas. 

 Būtina kaip galima greičiau užregistruoti visus oro 
kondicionavimo/filtravimo sistemos gedimus, kad būtų imtasi 
neatidėliotinų veiksmų. 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Dulkių sankaupos ant vidinių kabinos paviršių gali byloti apie 
problemas oro kondicionavimo sistemoje.  

 Pirmenybė turi būti teikiama vakuuminio arba šlapio valymo 
metodams. Stenkitės nevalyti vidinių kabinos paviršių sausu 
šepečiu.  

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, siekiant patikrinti kontrolinių priemonių 
efektyvumą. Kontrolės priemonėms tapus neveiksmingomis, laikinai 
gali tekti dėvėti kvėpavimo takų apsaugines priemones (tinkamo 
apsaugos koeficiento).  

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar dulkių kontrolės priemonės yra 
savo vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Dirbant įrenginiui, kabinos 
langai ir durys visada turi 
būti uždaryti.  

 Kiekvieną kartą naudodami 
įrenginį, stebėkite oro 
kondicionavimo sistemos 
veikimą.  

 Kartą per savaitę 
patikrinkite oro filtro būklę. 

 Saugokite tikrinimų 
užrašus ant kasdienio 
tikrinimo lapo. 

 Ieškokite, ar ant kabinos 
paviršių nėra nusėdusių 
dulkių. Tai gali būti 
ženklas, kad yra prasta 
oro filtro būklė. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Prižiūrėkite kabiną, kad jos 
vidus būtų švarus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.29  Sijojimas 
 
Ši veikla apima sausą sijojimą produktų, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido.  
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad sauso sijojimo įranga būtų pritaikyta tam tikslui ir kad 
tinkamai techniškai prižiūrima.  

 Sietai turi būti kiek įmanoma labiau uždengti. 

 Sietų gaubtai turi būti sujungti su tinkama dulkių ištraukimo sistema 
(pavyzdžiui, rankoviniu filtru/ ciklonu/grandykle).  

 Sietų gaubtai su ištraukimo sistema turi būti sujungiami lanksčiomis 
žarnomis. Šios žarnos turi būti patvarios (nes sietas pastoviai juda) bei 
tinkamai sutvirtintos su sieto gaubtu. Esant bet kokiems plyšiams, 
suprastės ištraukimo sistemos veikimas, todėl į darbo zoną pasklis 
dulkės. 

 Perdavimo taškai tarp sietų ir konvejerių turi būti kuo labiau užsandarinti; 
juose turi būti įrengtos dulkių ištraukimo sistemos.  

 Užtikrinkite, kad sijojimo įranga yra suprojektuota ir įrengta taip, kad 
norint atlikti techninės priežiūros darbus būtų patogu prieiti prie visos 
įrangos. 

 Kontrolinėse kabinose turi būti atskiras gryno oro tiekimas. Kuomet 
įmanoma, jose turi būti įmontuojamas priverstinio srauto filtravimas, bei 
palaikomas nuo dulkėto oro įsiskverbimo apsaugantis teigiamas slėgis.  

 Sietuose turi būti įrengta kėlimo įranga, naudojama pakeliant ir išdėstant 
naujus sietus.  

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
atliekant sauso sijojimo darbus. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar  įranga nėra apgadinta,o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

 Reguliariai tikrinkite, ar ištraukimo vamzdynas ir lanksčios žarnos 
neužsikimšę.  

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar sijojimo 
įranga veikia tinkamai. 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia tinkamai. 

 Patikrinkite, ar sietų 
gaubtai yra saugiai 
sujungti su ištraukimo 
sistema, ar lanksčių žarnų 
būklė tinkama. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Naudokitės pagalbinėmis 
tvarkymo priemonėmis 
(kuomet tokių yra). 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Valykite kontrolines 
patalpas vakuuminio arba 
šlapio valymo metodu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.30  Šratasrautis valymas 
liejyklose 
 

  Ši veikla apima šratasraučio valymo įrenginius liejyklose.  
 

 

 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie šratasraučio valymo 
įrenginius liejyklose. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Šratasrautį valymą atlikite visiškai uždarose spintose ar kabinose, 
kuriose yra vakuumas. 

 Šratasraučiam valymui naudokite medžiagą, kurios sudėtyje būtų 
daugiausia 2% kristalinio silicio dioksido, arba nacionaliniais 
nuostatais gali būti nustatyta mažesnė vertė. 

 Užtikrinkite, kad slėgmatis būtų įmontuotas ir sujungtas su 
tiekiama šratasraučio valymo terpe. 

 Iš būdelės išleistą orą būtina filtruoti aukštus kokybės standartus 
atitinkančiu filtru.  

 Išleiskite išfiltruotą orą pastato išorėje, atokiau nuo durų, langų ir 
oro įleidimo angų.  

 Atidžiai pastatykite kabiną, kad būtų lengviau įkrauti iš iškrauti. 
 Pasibaigus šratasraučiam valymui, įjunkite kabiną dviems 

minutėms, kad būtų išvalytas oras. 
 

Techninė priežiūra 
 

 Vadovaukitės techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis 
instrukcijomis. 

 Raštu sudarykite darbo tvarkos sistemą, kuomet norima atlikti 
techninės priežiūros darbus ir, esant reikalui, apibrėžkite 
reikiamas ASP. 

 Įranga turi veikti efektyviai ir našiai. 
 Jei ištraukimo sistema neveikia, sustabdykite darbą, kol ji bus 

sutaisyta.  
 Abrazyvai greitai nudėvi įrenginius. Suplanuokite reguliarios 

techninės priežiūros darbus. 
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Tikrinimas ir testavimas 
 Kasdien apžiūrėkite, ar nėra nusidėvėjimo žymių ant vamzdžių, 

ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukšmas arba vibruojantys ventiliatoriai 
gali reikšti problemą. Nedelsdami ištaisykite gedimus. 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite, ar ištraukiamoji sistema ir 
matavimo prietaisas veikia tinkamai ir neprasiskverbia dulkės. 

 Turite žinoti gamintojo nurodytas eksploatacinių savybių specifikacijas, 
kad žinotumėte, ar ištraukiamoji sistema veikia tinkamai. 

 Jeigu šios informacijos nėra, pasamdykite vėdinimo srityje 
kvalifikuotą inžinierių, kad nustatytų eksploatacines charakteristikas. 

 Inžinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi būti nurodomas tikslinis oro 
greitis. 

 Saugokite šią informaciją bandymo registravimų žurnale. 
 Kreipkitės į vėdinimo srityje kvalifikuotą inžinierių, kad kruopščiai 

patikrintų sistemą ir išbandytų jos eksploatacines charakteristikas 
bent kartą per 12 mėnesių, arba vadovaukitės nacionalinių nuostatų 
reikalavimais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus).  

 Peržiūrėkite įrašus, kad nustatytumėte, ar yra gedimų dėsningumų, 
kad lengviau galėtumėte suplanuoti techninės priežiūros darbus. 

Valymas ir priežiūra 
 Kasdien valykite susikaupusius nešvarumus tose vietose, kur 

nuolatos dirba žmonės. 
 Valykite bendrąsias darbo patalpas kartą per savaitę, kad nekiltų 

dulkės ir būtų mažiau slidu. 
 Naudokite siurblį su filtru, kad susiurbtumėte dulkes. 
 Nevalykite šepečiu ar suslėgtu oru. 
 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas. Šiems darbams atlikti 

yra reikalingi specialios paskirties drabužiai, respiratorius ir 
vienkartinės pirštinės. 

 Laikykite talpyklas saugioje vietoje. 
 Uždenkite talpyklas dangčiais, kuomet jie nėra pildomi arba tuštinami. 
 Saugiai utilizuokite atliekas. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 
 Kreipkitės į saugos drabužių tiekėją, kad padėtų išsirinkti tinkamas ASP. 
 Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KTAP) neturi būti reikalingos, 

jeigu ištraukimo sistema yra tinkamai suprojektuota ir tinkamai veikia. 
 KTAP yra reikalingos atliekant techninio aptarnavimo ir valymo 

darbus bei valant išpiltas medžiagas. 
 Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentiško standarto KTAP 

(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsultuokitės su tiekėju. 
 Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekėjo rekomendacijomis. 

Išmeskite vienkartines kaukes panaudoję vieną kartą. 
 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 

asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  
 Jokiu būdu nenaudokite suslėgto oro dulkėms iš drabužių valyti. 
 Darbuotojai neturi neštis namo išplauti savo darbinių drabužių. 

Naudokitės pagal sutartį dirbančios skalbyklos paslaugomis. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

šratasraučiu valymu ir įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 
 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 

kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 2.1.17. 
 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 

kontroliniam sąrašui vykdyti. 
 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Patikrinkite, ar patalpa 
yra tinkamai vėdinama, 
o dulkių ištraukimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia ir praneškite apie 
tai avo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet mkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Neįsiterpkite į ventiliacijos 
sistemas - jos yra skirtos 
darbinei aplinkai 
apsaugoti. 

 Valykite vakuuminio arba 
šlapio valymo būdu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.31a  Mažų maišų krovimas – 
stambiagrūdžiai produktai 
 
Ši veikla apima mažų maišų prikrovimo operaciją (15 kg – 50 kg) sausais 
gaminiais, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido.  

Šis lapas susijęs tik su tais produktais, kurių grūdeliai nebuvo susmulkinti iki 
miltų. Miltų pilstymas į maišus aptariamas 2.2.31b lape. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad maišai ir maišų pildymo įranga būtų tinkami pagal paskirtį. 
Maišų kokybė yra ypač svarbi, kad pro maišų siūles neprasiskverbtų 
dulkės. 

 Naudokite pilstymo į maišus latakus, kuriais produktas pasiekia centrą, ir 
kuriuose dulkėms ištraukti ir išstumtam orui pašalinti naudojamas apskritas 
išorinis žiedas. Apskritas išorinis žiedas turi būti prijungiamas prie dulkių 
ištraukimo įtaiso (pvz. rankovinio filtro).  

 Stebėkite, kad maišai būtų efektyviai uždaromi/užsandarinami prie pilstymo 
į maišus latako, kad nepasklistų dulkės.  

 Pastatykite pilstymo į maišus lataką dulkių ištraukimo gaubto viduje, kaip 
galima labiau pritraukus. 

 Dulkių ištraukimo sistema su gaubtu turi pasižymėti pakankamu dulkių 
gaudymo greičiu, kad dulkės nepasklistų pro maišo siūles ir atitraukus 
maišą nuo latako. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Maišai privalo būti užsandarinami vos tik atitraukus nuo pilstymo į maišus 
latako. Galima naudoti maišus su uždarymo vožtuvais, arba, kitu atveju, 
naudokite maišų užsiuvimo arba karšto sandarinimo metodus. 

 Pateikite mechaninius/pneumatinius įtaisus su maišų tvarkymo įranga. 

 Automatizuotose pilstymo į maišus sistemose, naudojant karuselinę 
sistemą, atsiranda galimybių esant labai mažam greičiui užpildyti daug 
maišų vienu metu naudojant sraigtinį tiekimo įtaisą. Lėtai pildant maišus, 
pakyla mažiau dulkių.  

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
prikraunant mažus maišus 
stambiagrūdžiais produktais. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti 
tinkamas apsaugos ir prevencines 
priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip 
galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra 
apgadinta,o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Laikykite maišus saugioje vietoje, o tuščius maišus saugiai 
likviduokite. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar pilstymo 
į aišus įrenginys veikia 
tinkamai. 

 Patikrinkite, ar maišai yra 
be defektų. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į 
vožtuvų konstrukciją. 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia tinkamai. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nors paprastai respiratorių 
dėvėti nėra būtina, tačiau 
gali reikėti jį laikinai dėvėti 
jeigu išsipiltų medžiagos 
arba sugestų kontrolės 
priemonės. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 

 Naudokitės pagalbinėmis 
tvarkymo priemonėmis 
(kuomet tokių yra). 
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2.2.31b  Mažų maišų krovimas – 
miltai 
 
Ši veikla apima mažų maišų prikrovimą (15 kg – 50 kg) sausais gaminiais, kurių 
sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. 
 

Šis lapas susijęs tik su neautomatizuotu miltų (produktų, kurių grūdai buvo 
susmulkinti iki smulkių miltelių) pilstymu į maišus. Stambiagrūdžių produktų 
krovimas į maišus aptariamas 2.2.31a lape. 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 
 

 Konstrukcija ir įranga 
 

 Užtikrinkite, kad maišai ir maišų pildymo įranga būtų tinkama pagal paskirtį. 
Maišų kokybė yra ypač svarbi, kad pro maišų siūles neprasiskverbtų 
dulkės. 

 Prioritetas turėtų būti suteikiamas sraigtiniam maišų pildymui, o ne 
kombinuotai rotacinei sparnuotei /pakavimui naudojant orą. Taikant 
sraigtinį maišų pildymo metodą, reikės pašalinti mažiau dulkėto oro iš 
maišų.  

 Prieš pildant maišus, miltų produktai turi būti kondicionuojami. Palikus 
miltus nusistovėti saugojimo elevatoriuje, medžiaga taps kompaktiškesnė – 
taip bus pašalinamas patekęs oras. Toks kondicionavimas užtikrina 
pastovesnį tūrinį tankį, leidžia geriau kontroliuoti pilstymo į maišus procesą. 

 Projektuojant bunkerius ir norint, kad produktų kondicionavimas būtų 
efektyvus, būtina atsižvelgti į nustatytus aukščio apribojimus. 

 Žiūrėkite, kad maišai būtų efektyviai uždaromi/ užsandarinami prie pilstymo 
į maišus latako, kad nepasklistų dulkės.  

 Pastatykite pilstymo į maišus lataką dulkių ištraukimo gaubto viduje, kaip 
galima labiau pritraukus. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Dulkių ištraukimo sistema su gaubtu turi pasižymėti pakankamu dulkių 
gaudymo greičiu, kad dulkės nepasklistų pro maišo siūles ir atitraukus 
maišą nuo latako.  

 Maišai privalo būti užsandarinami vos tik atitraukus nuo pilstymo į maišus 
latako. Galima naudoti maišus su uždarymo vožtuvais, arba, kitu atveju, 
naudokite maišų užsiuvimo metodus.  

 Pateikite mechaninius/pneumatinius įtaisus su maišų tvarkymo įranga. 
 Pilstant į maišus silicio dioksido miltų produktus, vertėtų apsvarstyti pilną ar 

dalinį proceso automatizavimą, siekiant išvengti įkvepiamo plaučiuose 
nusėdančio kristalinio silicio dioksido dulkių poveikio asmeniui.  

 Automatizuotose pilstymo į maišus sistemose, naudojant karuselinę 
sistemą atsiranda galimybių esant labai mažam greičiui užpildyti daug 
maišų vienu metu naudojant sraigtinį tiekimo įtaisą. Lėtai pildant maišus, 
pakyla mažiau dulkių.  

 

 

 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
kraunant mažus maišus miltų 
produktais. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas 
cheminės medžiagos poveikis. 
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti 
tinkamas apsaugos ir prevencines 
priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos 
darbo vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip 
galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio 
silicio dioksido dulkių poveikį 
asmeniui darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta,o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 
 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Laikykite maišus saugioje vietoje, o tuščius maišus saugiai 
likviduokite. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, ar pilstymo 
į aišus įrenginys veikia 
tinkamai. 

 Patikrinkite, ar maišai yra 
be defektų. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į 
vožtuvų konstrukciją. 

 Patikrinkite, ar dulkių 
ištraukimo sistema yra 
įjungta ir veikia tinkamai. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nors paprastai respiratorių 
dėvėti nėra būtina, tačiau 
gali reikėti jį laikinai dėvėti 
jeigu išsipiltų medžiagos 
arba sugestų kontrolės 
priemonės. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 

 Naudokitės pagalbinėmis 
tvarkymo priemonėmis 
(kuomet tokių yra). 
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2.2.32  Purškiamasis 
džiovinimas – keramika 

   
Ši veikla susijusi su purškiamuoju džiovinimu medžiagų, kurių sudėtyje 
yra kristalinio silicio dioksido, gamybos proceso etapu, paruošiant 
žaliavas formavimui.  
 

 
 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo saugos 
įstatymų reikalavimų kontroliuojant 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu pateikiama geros 
praktikos patarimų dėl dulkėtumo 
kontrolės atliekant purškiamąjį 
džiovinimą vidutinių ir didelių medžiagų 
kiekių, kurių sudėtyje yra kristalinio 
silicio dioksido. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas šiame 
lape išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į laučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

 Darbo zona ir įranga turi būti aiškiai pažymėta ženklais. 

Konstrukcija ir įranga 
 Įrenkite tiekimą ir išleidimą į ir iš džiovinimo kameros vamzdžiais, 

o e pro krovimo dureles.  

 Purškiamuoju būdu džiovintas medžiagas pakuokite į iškraunamas 
talpyklas.  

 Užtikrinkite gerą šiluminę izoliaciją.  

 Veikiant džiovyklai, tai turi būti aiškiai nurodyta indikacinėmis 
lempomis/ženklais. 

 Kartu su džiovykla naudokite šilumos utilizavimo ir oro filtravimo 
sistemas.  

 Oras turėtų būti praleidžiamas per vakuuminio slėgio ventiliatorių.  

 Jei naudojamas tiesioginis šildymas (su dujomis ar alyva veikiantys 
degikliai), apsvarstykite sprogimo galimybių mažinimo priemones. 

 Suprojektuokite uždarą sistemą taip, kad būtų patogu prieiti 
atliekant valymo ir techninio aptarnavimo darbus.  

 Technologinėje įrangoje turi būti vakuumas, kad nebūtų 
pratekėjimų. 

 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų ir 
oro įleidimo angų. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Priimkite „darbo leidimų“ sistemą, kuomet norima atlikti techninės 
priežiūros darbus. 

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo rekomenduojamais 
intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kada ir kaip naudotis 
kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo 
atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos 
vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Prieš dirbdami patikrinkite, 
ar sandarikliai neapgadinti.  

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga yra sandari, nėra 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, 
tuomet mkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite 
dangčius ant talpyklų. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Kietoms medžiagoms 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Skysčius surinkite ar 
sugerkite granulėmis 
ar atiesalais. Saugiai 
likviduokite išsipylusias 
medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 

 Vadovaukitės reikiamomis 
specialiosiomis 
procedūromis prieš 
atidarydami ar įeidami 
į istemą, pvz. nusivalykite 
ir usiprauskite.  

 

 

 

    
2006 m. kovas – 2.2.32 – psl. 2 iš 2    

 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

2.2.33  Glazūros purškimas – 
keramika 

   
Ši veikla susijusi su automatiniu ar rankiniu keramikos produktų 
glazūravimu, naudojant glazūrą, kurios sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido.  
 

 
 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę atliekant glazūros 
purškimą ant keramikos produktų, kai 
glazūros sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido. Vadovaujantis pagrindiniais 
šio užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į laučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

Konstrukcija ir įranga 
 Jei įmanoma, visiškai uždenkite darbo zoną.  
 Korpusas turi būti pakankamai gilus, kad uždengtų įrangą ir 

medžiagas. 
 Oro srautas prie korpuso paviršiaus turi būti mažiausiai 1 m/s. 

Remtis užduočių lapu 2.1.13. 
 Darbo zona turi būti kaip galima mažesnė, tačiau turi būti 

pakankamai erdvės, kad darbas būtų saugus. 
 Įrenkite sukiojamą stalą, kad būtų lengviau pasiekti visus 

paviršius, o operatoriui nereikėtų purkšti prieš oro srautą.  
 Nelaikykite daiktų vėdinamos zonos viduje – jie gali kliudyti tekėti 

oro srautui. Stebėkite, kad dideli daiktai neužstotų veikiančios 
angos. 

 Naudokite filtrus, kad ant elektros variklių, ventiliatorių menčių ir 
ventiliacijos vamzdžių nenusėstų glazūros nuosėdų. 

 Jei įmanoma, glazūros pertekliui absorbuoti ir kaupti rezervuare 
įrenkite vandens purškimo sistemą.  

 Esant galimybei, darbo zona turi būti atokiau nuo durų, langų ir 
praėjimų, kad skersvėjai neturėtų įtakos vėdinimui ir neišsklaidytų 
dulkių. 

 Tiekite švarų orą į darbo patalpas vietoje ištraukiamo oro. 
 Sudarykite galimybes patogiai tikrinti, ar veikia kontrolės įtaisas, 

t.y. manometras, slėgmatis ar signalinis įtaisas (maža vėliavėlė). 
 Išleiskite ištraukiamą orą saugioje vietoje, atokiau nuo durų, langų 

ir oro įleidimo angų. 
 Oro percirkuliavimas nerekomenduojamas. 
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 

techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Iš tiekėjo susižinokite vėdinimo įrangos projektines charakteristikas. 

Saugokite šią informaciją, kad galėtumėte palyginti su ateities 
testavimų rezultatais. 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Tikrinkite ir testuokite vėdinimo įrangą pagal eksploatacinių savybių 
standarto reikalavimus mažiausiai kartą per metus. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Reguliariai valykite darbo vietą ir įrangą. 

 Nedelsdami išvalykite pritaškytas medžiagas. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Laikykite talpyklas saugioje vietoje, o tuščias talpyklas saugiai 
likviduokite. 

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra atitinkamos. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turėtų užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 

 Patikrinkite, ar vėdinimo 
sistema yra įjungta ir 
veikia. 

 Įsitikinkite, ar veikia 
tinkamai. Patikrinkite 
manometrą, slėgmatį 
arba ignalinį įtaisą. 

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Stebėkite, kad popieriniai 
maišai ir kitos atliekos 
nebūtų įtrauktos į 
vėdinimo vamzdį. 

 Užtikrinkite, kad dideli 
daiktai neužstotų 
veikiančios angos. 

 Nedelsdami pašalinkite 
sulaužytus gaminius iš 
darbo zonos. 

 Tik baigę naudoti, uždėkite 
dangčius ant talpyklų. 

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 
Kietoms medžiagoms 
taikykite vakuuminio arba 
šlapio valymo metodus. 
Skysčiams. Išlietus 
skysčius surinkite į indus 
ar sugerkite granulėmis 
ar atiesalais, arba 
nuplaukite dideliu 
kiekiu andens. Saugiai 
likviduokite išsipylusias 
medžiagas. 

 Nevalykite sausu šepečiu 
ar suslėgtu oru. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.34  Smulkių sauso silicio 
dioksido produktų 
transportavimas 
 
Ši veikla susijusi su projektavimu transporto sistemų, skirtų smulkių sauso 
silicio dioksido produktų transportavimui.  
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Pageidautina naudoti uždaras tvarkymo sistemas, kuomet yra 
transportuojami kvarco miltai.  

 Pneumatinės sistemos tinkamos tiek horizontaliam, tiek vertikaliam 
silicio dioksido miltų transportavimui.  

 Kai pneumatinėse sistemose transportavimas horizontalus, kur 
įmanoma, vamzdžiai turi būti nukreipti žemyn, kad vamzdžiuose 
nesikauptų nusėdę miltai ir neatsirastų užsikimšimų dingus sistemos 
slėgiui.  

 Vamzdynai pneumatinėse sistemose turi būti išvedžioti taip, kad 
nereikalingų kliūčių ir aštrių alkūnių būtų kaip galima mažiau. 
Vamzdžių jungtys turi būti tinkamai užsandarintos. 

 Oro slidėse skystėjantį orą nutrauks dulkių ištraukimo sistema. Dėl 
šios priežasties oro slidžių negalima naudoti, jei produktas yra per 
smulkus. Kai paviršiaus plotas didesnis, nei 10.000 cm²/g, naudokite 
sraigtinius konvejerius. Ilgose atkarpose gali prireikti daugiau nei 
vienos dulkių išsiurbimo jungties siekiant teisingai subalansuoti oro 
srautus.  

 Oro slidės turėtų būti šiek tiek nuolaidžios, kad palengvintų 
horizontalų silicio dioksido miltų transportavimą. Oro slidėms 
naudojamo audinio kokybė turėtų būti pasirenkama taip, kad būtų 
išvengiama pernelyg didelių slėgio nuostolių ventiliatoriuje, bet ir 
neleidžiant silicio dioksido miltams prasisijoti pro audinį, dėl ko jis 
galėtų užsikimšti. 

 Sraigtinių konvejerių sraigtas privalo būti uždaras. Dėl abrazyvių 
silicio dioksido miltų savybių, yra reikalingas specialisto sukurtas 
projektas (susisiekite su patyrusiu tiekėju). 

 Sraigtiniuose konvejeriuose gali reikėti įrengti dulkių ištraukimo 
sistemas, išskyrus tuos atvejus, kai jie sujungiami su įranga, kuri jau 
dirba esant neigiamam slėgiui. Remtis užduočių lapu 2.1.13. 

 Konvejerių diržai netinka nesupakuotų silicio dioksido miltų 
transportavimui. Tačiau juos galima naudoti kitų, stambesnių 
medžiagų transportavimui bei silicio dioksido miltų maišus 
tvarkančiuose įrenginiuose. Konvejeriai, dirbantys su silicio dioksido 
miltų maišais, ar kitomis dulkėtomis medžiagomis, turi būti uždari bei 
juose turi būti įrengta dulkių ištraukimo sistema.  

 Keltuvai tinka vertikaliam transportavimui, jeigu jie yra visiškai uždari. 
Jei keltuvai neprijungti prie įrangos, jau dirbančios esant neigiamam 
slėgiui, gali prireikti dulkių ištraukimo sistemos.  

 Gali prireikti naudoti skystėjantį orą prie pagrindo sandėliavimo 
elevatoriuje, kuriame yra silicio dioksido miltai. Tokios sistemos turi 
būti projektuojamos taip, kad skystėjantis oras būtų taikomas tik 
tuomet, kai būtina priversti silicio dioksido miltus ištekėti iš 
elevatoriaus. Skystėjantis oras neturi būti nuolat įjungtas, kai oras gali 
migruoti ir, esant slėgiui iš kitų sistemos dalių, išstumti silicio dioksido 
miltus. 

 
 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie projektavimą 
transportavimo sistemų, skirtų silicio 
dioksido miltų produktų 
transportavimui. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis. Priklausomai nuo 
kiekvienu atveju susidarančių 
aplinkybių, nebūtina taikyti visas 
šiame lape išvardintas kontrolines 
priemones, siekiant iki minimumo 
sumažinti į plaučius įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido poveikį, t.y. 
taikyti tinkamas apsaugos ir 
prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius 
įkvepiamas kristalinis silicio 
dioksidas, kad jie galėtų kaip galima 
geriau pasinaudoti įgyvendinamomis 
kontrolinėmis priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui 
darbo vietoje. 
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Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu ir pastate naudojama įranga būtų 
tinkamai techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo 
ir yra tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar valymo įranga nėra 
apgadinta, o jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite 
dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš 
kiekvieną eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Ant durų įrenkite grafinius ženklus, nurodančius teritorijas, kuriose 
reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugines priemones.  

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Įrenkite pakankamai vietų, kuriose būtų galima rasti Asmens saugos 
priemones (t.y. dėžes su vienkartiniais respiratoriais). Pažymėkite 
šias vietas grafiniais ženklais.  

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Apžiūrėkite, ar pastato 
dalys ir darbo įranga nėra 
apgadintos ar nusidėvėję. 
Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Problemas silicio dioksido 
miltų transportavimo 
sistemose galima nustatyti 
pagal dulkių patekimą į 
darbo vietos orą, bei pagal 
silicio dioksido miltų 
sankaupas ant grindų ir 
paviršių. Praneškite apie 
visas šias problemas savo 
viršininkui.  

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Nedelsdami išvalykite 
ištaškytas medžiagas. 
Taikykite vakuuminio 
valymo ar šlapio valymo 
metodus. Saugiai 
likviduokite išsipylusias 
medžiagas. 

 Valykite kontrolines 
kabinas vakuuminio arba 
šlapio valymo metodu. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.35  Gręžimo platformos 
naudojimas 
 
Ši veikla apima uolienos arba klodų gręžimą, kurių sudėtyje yra 
kristalinio silicio dioksido. 
 
Gręžimas gali būti atliekamas tyrimo ar išteklių vertinimo tikslais, arba 
kaip mineralų gavybos dalis.  
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

  

Konstrukcija ir įranga 
 

 Dulkėtumą galima kontroliuoti tiekiant vandenį į suspausto oro 
tiekimo sistemą ir tokiu būdu nusodinant dulkes. Tepimui gali 
prireikti priedų.  

 Užtikrinkite tinkamą vandens tiekimą ir techninę priežiūrą. 
Dirbdami šaltu oru, imkitės papildomų saugumo priemonių, kad 
apsaugotumėte įrangą nuo užšalimo. 

 Dulkes taip pat galima nusodinti putodariu. 

 Kitu atveju, dulkėtumą galima kontroliuoti susiurbiant sausas 
dulkes į vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, sujungta su tinkama 
dulkių ištraukimo sistema (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu), arba 
taikant smulkaus purškimo dulkių nusodinimą. Remtis užduočių 
lapu 2.1.13. 

 Siekiant izoliuoti darbuotojus nuo dulkių šaltinių, galima naudoti 
gręžimo įrangą su integruota kontroline kabina ar nuotolinio 
valdymo įrenginiu su uždaromis durimis ir langais. 

 Kontrolinėse kabinose gali būti įmontuojamas priverstinio srauto 
filtravimas arba pilnas oro kondicionavimas. 

 
 
 

  
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
patarimų apie dulkėtumo kontrolę 
naudojant gręžimo platformą kietų 
uolienų karjeruose. Vadovaujantis 
pagrindiniais šio užduočių lapo 
punktais, bus sumažintas cheminės 
medžiagos poveikis.  
Priklausomai nuo kiekvienu atveju 
susidarančių aplinkybių, nebūtina 
taikyti visas šiame lape išvardintas 
kontrolines priemones, siekiant iki 
minimumo sumažinti į plaučius 
įkvepiamo kristalinio silicio dioksido 
poveikį, t.y. taikyti tinkamas apsaugos 
ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
   2006 m. kovas – 2.2.35 – psl. 1 iš 2 



Paskelbtas 25/10/2006 
Pradinė versija anglų kalba - Vėliausias ratifikuotas vertimas prieinamas NEPSI internetiniame puslapyje www.nepsi.eu 

 

    
    

Techninė priežiūra 
 

 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama įranga būtų tinkamai 
techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo ir yra 
tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi 
gamintojo rekomendacijomis. 

 Pageidaujama, kad techninės priežiūros funkcijos, kurias galima 
atlikti dirbtuvėse, būtų atliekamos dirbtuvėse.  

  

Tikrinimas ir testavimas 
 

 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta,o 
jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją.  

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo ir/arba ištraukimo įrangos 
projektines charakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą atitinkamą pagal nacionalinius 
įstatymus laikotarpį (mažiausiai penkerius metus). 

  

Valymas ir priežiūra 
 

 Reguliariai valykite savo darbo vietą. 

 Nevalykite sausu šepečiu ar suslėgtu oru. 

 Taikykite vakuuminio arba šlapio valymo metodus. 

  

Asmens saugos priemonės 
 

 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką , kad būtų nustatyta, ar esamos kontrolės 
priemonės yra adekvačios. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos 
kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos.  

 Keiskite kvėpavimo takų apsaugines priemones tiekėjų 
rekomenduojamais intervalais. 

  

Apmokymas 
 

 Pateikite darbuotojams informaciją apie įkvepiamų silicio dioksido 
dulkių poveikį sveikatai. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemonių veikimą ir jomis naudotis, kaip naudotis 
pateikiamomis kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis ir ką 
daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir 
Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

  

Priežiūra 
 

 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 
vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 

 

 
 

 

 
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Atlikdami drėgną dulkių 
nusodinimą, prieš 
įjungdami gręžimo įrangą 
įsitikinkite, ar vandens 
tiekimas veikia.  

 Atlikdami sausą dulkių 
surinkimą, įsitikinkite, ar 
dulkių ištraukimo sistema 
yra įjungta ir veikia.  

 Apžiūrėkite, ar naudojama 
įranga nėra apgadinta, 
nusidėvėjusi ar prastai 
veikia. Radę kokių nors 
nesklandumų, praneškite 
savo viršininkui. 

 Jeigu manote, kad yra 
nesklandumų dulkių 
kontrolės įrangoje, tuomet 
imkitės papildomų 
kontrolės priemonių, kad 
sumažintumėte įkvepiamo 
kristalinio silicio dioksido 
dulkių poveikį esant 
veikimo nesklandumams. 

 Valykite kontrolinę kabiną 
vakuuminio arba šlapio 
valymo metodais. 

 Dėvėkite, prižiūrėkite ir 
laikykite kvėpavimo takų 
apsaugos priemones 
vadovaudamiesi 
instrukcijomis. 
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2.2.36  Dulkių nusodinimas 
vandeniu 

   
Ši veikla susijusi su vandens užpylimu ir purškiamu vandeniu, siekiant 
nusodinti susidariusias kristalinio silicio dioksido dulkes ir sumažinti jų 
koncentraciją.  
 

 
 

 
 
Šis vadovas yra skirtas padėti 
darbdaviams laikytis sveikatos 
apsaugos darbo vietoje ir darbo 
saugos įstatymų reikalavimų 
kontroliuojant įkvepiamo kristalinio 
silicio dioksido poveikį. 
 
 
Konkrečiai šiuo lapu yra pateikiama 
geros praktikos patarimų apie 
dulkėtumo kontrolę naudojant vandens 
užpylimą ir purškiant vandenį. 
Vadovaujantis pagrindiniais šio 
užduočių lapo punktais, bus 
sumažintas cheminės medžiagos 
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu 
atveju susidarančių aplinkybių, 
nebūtina taikyti visas šiame lape 
išvardintas kontrolines priemones, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
į laučius įkvepiamo kristalinio silicio 
dioksido poveikį, t.y. taikyti tinkamas 
apsaugos ir prevencines priemones. 
 
 
Šis dokumentas taip pat turi būti 
prieinamas asmenims, kuriuos darbo 
vietoje gali veikti į plaučius įkvepiamas 
kristalinis silicio dioksidas, kad jie 
galėtų kaip galima geriau pasinaudoti 
įgyvendinamomis kontrolinėmis 
priemonėmis. 
 
 
Šis lapas yra dalis Geros praktikos 
vadovo dėl silicio dioksido dulkių 
prevencijos, kuriuo yra konkrečiai 
siekiama kontroliuoti kristalinio silicio 
dioksido dulkių poveikį asmeniui darbo 
vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Priėjimas 
 

 Į darbo zoną įleiskite tiktai leidimą turinčius darbuotojus. 

Konstrukcija ir įranga 
 

 Jei įmanoma, produktų, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio 
dioksido, pjovimui, šlifavimui ir formavimui naudokite įrangą su 
vandens tiekimu.  

 Kai įranga su vandens tiekimu negalima, darbiniams paviršiams 
naudokite vandenį purškiančią įrangą ar srovę.  

 Tais atvejais, kai proceso sąlygoms, produkto kokybei ar sveikatai 
ir saugumui pašalinio poveikio nebus, purkškite vandenį tose 
darbo zonose, kur apdorojant medžiagas ir produktus, ore gali 
susidaryti kristalinio silicio dioksido dulkės. 

 Įsitikinkite, kad atliekant vandens užpylimą, purškimą ar smulkų 
purškimą, elektros sistemos yra nuo to atitinkamai apsaugotos. 

 Imkitės atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte legionelių ir kitų 
biologinių medžiagų kontrolę vandens saugojimo ir tiekimo 
sistemose.  

 Imkitės atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte, jog nuotekos ir 
nuosėdos būtų šalinamos laikantis atitinkamų nurodymų.  
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Techninė priežiūra 
 Užtikrinkite, kad darbo metu naudojama dulkių nusodinimo vandeniu 

įranga būtų tinkamai techniškai prižiūrima, kaip yra nurodyta 
tiekėjo/montuotojo ir yra tinkamos darbinės būklės bei techniškai 
tvarkinga.  

 Keiskite sąnaudines detales vadovaudamiesi gamintojo 
rekomendacijomis. 

Tikrinimas ir testavimas 
 Mažiausiai kartą per savaitę apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta, o 

jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dažniau. Jeigu 
įranga naudojama nedažnai, tuomet tikrinkite prieš kiekvieną 
eksploataciją. 

 Iš tiekėjo susižinokite dulkių nusodinimo įrangos 
projektinescharakteristikas. Saugokite šią informaciją, kad 
galėtumėte palyginti su ateities testavimų rezultatais. 

 Saugokite įrašus apie tikrinimą tam tikrą laikotarpį, laikantis 
nacionalinių įstatymų (mažiausiai penkerius metus). 

Valymas ir priežiūra 
 Valykite dulkių nusodinimo vandeniu įrangą vadovaudamiesi 

gamintojo/tiekėjo instrukcijomis.  

 Venkite nešvarumų/nuosėdų sankaupų.  

 Nedelsdami išvalykite išsipylusias medžiagas, pateikite atitinkamą 
išsipylusių medžiagų kontrolės įrangą.  

 Neleiskite susikaupusiems nešvarumams/nuosėdoms išdžiūti 
bei dulkėms kauptis ore.  

Asmens saugos priemonės 
 Remtis užduočių lapu 2.1.15 dėl Asmens saugos priemonių. 

 Būtina įvertinti riziką, nustatant teritorijas, kuriose reikia naudoti 
asmens saugos priemones. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir 
dėvimos kvėpavimo takų apsaugos priemones (tinkamo apsaugos 
koeficiento). 

 Paruoškite sandėliavimo patalpas, kuriose būtų galima švariai laikyti 
asmens saugos priemones, kai jos nėra naudojamos. 

 Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojamais intervalais. 

Apmokymas 
 Pateikite darbuotojams informaciją apie poveikį sveikatai, susijusį su 

įkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkėmis. 

 Apmokykite darbuotojus apie: dulkių poveikio prevenciją, kaip tikrinti 
kontrolės priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis kvėpavimo takų 
apsauginėmis priemonėmis ir ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju. 
Remtis užduočių lapu 2.1.19 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi. 

Priežiūra 
 Sudarykite sistemą, skirtą tikrinti, ar kontrolės priemonės yra savo 

vietose, ir ar yra laikomasi šių priemonių. Remtis užduočių lapu 
2.1.17. 

 Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones 
kontroliniam sąrašui vykdyti. 

 
 
 

 
 

  
Darbuotojų kontrolinis 
sąrašas, naudojamas 
kontrolei užtikrinti 
 
 

 Įsitikinkite, kad dulkių 
nusodinimo vandeniu 
įranga tinkamai veikia.  

 Įsitikinkite, kad atliekant 
dulkių nusodinimą, vanduo 
yra netrikdomai tiekiamas 
į rangą.  

 Apsaugokite vandens 
tiekimo įrangą nuo 
užšalimo.  

 Apžiūrėkite, ar nėra 
pažeidimų ar gedimų 
požymių. Juos radę, 
nedelsdami informuokite 
apie tai savo viršininką.  

 Nedelsdami išvalykite 
išsipylusias medžiagas. 

 Reguliariai ir po naudojimo 
valykite dulkių nusodinimo 
įrangą.  

 Švariai ir tinkamai laikykite 
asmens saugos 
priemones. 
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