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DISKUSIJOMS 

BIOLOGINIAI VEIKSNIAI IR JŲ POVEIKIS SVEIKATAI 
ATLIEKŲ TVARKYMO IR NUOTEKŲ VALYMO 

SEKTORIUOSE 
Biologinių veiksnių poveikis sveikatai darbo vietoje 
2015–2017 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) įgyvendino projektą, 
kuriuo siekė atkreipti dėmesį į tai, kad trūksta žinių ir supratimo apie biologinių veiksnių poveikį ir 
susijusias sveikatos problemas, taip pat į tai, kad darbo vietose nesilaikoma sisteminio požiūrio į 
biologinių veiksnių darbe prevenciją. 2016 m. atlikta išsami literatūros, kurioje aptariamos biologinių 
veiksnių darbe sukeliamos ligos, apžvalga. Tyrimo metu nustatyta, kad atliekų tvarkymo ir nuotekų 
valymo sektoriuose dirbantiems asmenims kyla didelė biologinių veiksnių poveikio rizika. Be literatūros 
apžvalgos, ekspertų apklausų ir duomenų apie sveikatos problemas rinkimo iš stebėsenos sistemų, 
surengti ir pokalbiai su ekspertais ir specialios grupinės sesijos, kuriose dalyvavo darbo vietose 
dirbantys specialistai. Per šiuos pokalbius ir grupines sesijas buvo renkama informacija apie priemones, 
skirtas biologinių veiksnių keliamai rizikai mažinti. Papildoma informacija gauta per 2017 m. surengtą 
suinteresuotųjų subjektų seminarą. Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama atliekų tvarkymo ir 
nuotekų valymo sektoriuose randamų biologinių veiksnių poveikiui sveikatai. 

Pramoninių, medicininių ir buitinių atliekų Europos Sąjungoje kaupiasi vis daugiau. Atliekų apdorojimo 
sektoriaus darbuotojai – tai atliekų surinkėjai, atliekų tvarkytojai, atliekų rūšiuotojai, atliekų perdirbimo, 
deginimo, kompostavimo srityse dirbantys darbuotojai, su biomase / bioenergija dirbantys darbuotojai 
ir nuotekų valymo darbuotojai. Mikroorganizmų poveikis šiems darbuotojams yra plačiai paplitęs 
(„OSHwiki“ straipsnis „Pavojingų medžiagų poveikis atliekų tvarkymo sektoriuje“1), todėl biologinių 
veiksnių poveikis kelia didelę riziką darbuotojų sveikatai. 

 Atliekų tvarkymas

Kuijer ir Sluiter (2010 m.) apžvelgė atliekų 
surinkėjų sveikatos rezultatus ir rado
patikimų įrodymų, kad bioaerozolių
poveikis viršija  rekomendacijas. Taip pat
yra tam tikrų įrodymų apie padidėjusią su
kvėpavimo takų sistema susijusių
nusiskundimų riziką ir labai nedaug
įrodymų apie padidėjusią virškinamojo
trakto sutrikimų riziką. Susijusios ligos –
tai kvėpavimo sistemos simptomus
sukeliančios ligos, pavyzdžiui, bronchitas,
virškinamojo trakto sutrikimai, pavyzdžiui,
viduriavimas ir pykinimas, ir infekcijos,
pavyzdžiui hepatitas (A ir C), ŽIV, sifilis
(Kuijer ir Sluiter, 2010) ir hepatitas B
(Kuijer ir Sluiter, 2010; Corrao ir kt., 2013).
Be to, atliekų tvarkymo įmonių darbo
patalpose, kuriose naudojamos oro
kondicionavimo sistemos, kaupiasi daug
drėgmės arba naudojamos sistemos,
kuriose užsistovi šiltas vanduo, gali sparčiai daugintis Legionella bakterijos (EU-OSHA, 2011).

1 Žr. „OSHwiki“ straipsnį „Exposure to dangerous substances in the waste management sector“ (liet. Pavojingųjų cheminių 
medžiagų poveikis atliekų tvarkymo sektoriuje), 
https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector. 
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Tvarkant atliekas netyčia susižeidžiama su aštriais daiktais, todėl kyla per kraują plintančių virusų 
sukeliamos infekcijos rizika. Šie nelaimingi atsitikimai įvyksta rūšiuojant atliekas arba renkant šiukšles, 
ypač tais atvejais, kai vietoje konteinerių naudojami (lengvai plyštantys) maišai. Rankomis reikia atskirti 
ne tik adatas, bet ir stiklą bei skardines. Paprastai atliekų kilmė yra nežinoma. 

 Nuotekų valymas 

Pasak Korzeniewska (2011), yra didelė tikimybė, kad nuotekų valymo įmonėse dirbantys darbuotojai 
per vienerius metus susirgs būtent dėl biologinių veiksnių poveikio, jeigu neturės susiformavusio 
imuniteto arba nebus tinkamai apsaugoti. Nuotekose ir nenusistovėjusiame dumble yra įvairių 
patogenų, pavyzdžiui, virusų, bakterijų, taip pat žmogaus ir gyvūnų parazitų. Šie organizmai į aplinkos 
orą gali patekti per nuotekų lašelius, kurie atsiranda vėdinant arba mechaniškai perkeliant nuotekas. 
Todėl nuotekų valymo metu atsirandantys bioaerozoliai gali kelti pavojų šių įmonių darbuotojų sveikatai. 
Kai kuriose pasaulio šalyse nuotekų ir ekskrementų naudojimas žemės ūkyje yra plačiai taikoma 
praktika, kuri gali sukelti sunkias infekcijas, įskaitant viduriavimą, odos infekciją, parazitinę ar bakterinę 
infekciją (Lam ir kt., 2015). 

Taip pat pranešta apie leptospirozės (kurią sukelia Leptospira spp.) atvejus tarp nuotekų ir kanalizacijos 
sektoriaus darbuotojų (Dutkiewicz ir kt., 2011). Nuotekų valymo sektoriaus darbuotojams yra ypač 
didelė Legionella bakterijų poveikio rizika (EU-OSHA, 2011). 

1 lentelėje pateikiama nuo 2010 m. paskelbtose apžvalgose pateiktos informacijos apie profesijas, 
biologinius veiksnius ir su jais susijusias ligas darbo vietoje, santrauka (EU-OSHA, 2019). 

 
1 lentelė. Paskelbtos informacijos apie profesijas, biologinius veiksnius ir susijusias infekcines ir 
nespecifines ligas, kuriomis sirgo atliekų apdorojimo sektoriaus darbuotojai (pavyzdžiui, atliekų 
surinkėjai, atliekas kompostuojantys darbuotojai, atliekų tvarkytojai, atliekų rūšiuotojai) ir nuotekų valymo 
sektoriaus darbuotojais, santrauka 

Biologinis veiksnys Profesija Poveikis sveikatai 

Bakterijos 

Aktinomicetai Kompostavimo aikštelės 
darbuotojas Aktinomikozė 

Acinetobacter Atliekų sektoriaus darbuotojas — 

Brucella spp. Atliekų sektoriaus darbuotojas Bruceliozė 

Campylobacter Atliekų sektoriaus darbuotojas Kampilobakterijos sukeliama 
infekcija 

Escherichia coli Atliekų sektoriaus darbuotojas Kolobakteriozė 

Legionella spp. 

Biologinio valymo įmonės 
darbuotojas  

Atliekų sektoriaus darbuotojas 

Nuotekų valymo darbuotojas 

Legioneliozė 

Mycobacterium Atliekų sektoriaus darbuotojas Tuberkuliozė 

Salmonella Atliekų sektoriaus darbuotojas Salmoneliozė  

Staphylococcus Atliekų sektoriaus darbuotojas — 

Treponema pallidum Atliekų sektoriaus darbuotojas Sifilis 
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Biologinis veiksnys Profesija Poveikis sveikatai 

Grybelis 

Aspergillus Atliekų sektoriaus darbuotojas Miokotinis keratitas (ragenos 
infekcija) 

Cryptococcus Atliekų sektoriaus darbuotojas Kriptokokozė  

Geotrichum Atliekų sektoriaus darbuotojas — 

Rhodotorula Atliekų sektoriaus darbuotojas — 

Trichoderma Atliekų sektoriaus darbuotojas — 

Virusai   

Hepatito A virusas 

Hepatito B virusas 

Hepatito C virusas 

Atliekų sektoriaus darbuotojas 

Hepatitas A  

Hepatitas B  

Hepatitas C 

Žmogaus imunodeficito virusas 
(ŽIV) Atliekų sektoriaus darbuotojas Įgytas imunodeficito sindromas 

(AIDS). 

Parazitai   

Toxoplasma gondii Atliekų sektoriaus darbuotojas Toksoplazmozė 

Mišiniai   

Pelėsiai uždaroje patalpoje, 
grybeliai (mišinys) Atliekų sektoriaus darbuotojas 

Nesveikų patalpų („sergančio 
pastato“) sindromas, astma, 
viršutinių kvėpavimo takų ligos, 
infekcijos, kosulys, galvos 
skausmai ir į gripą panašūs 
simptomai, alerginės ligos ir 
nosies, gerklės, akių ir odos 
sudirginimas 

Pastaba. Peržiūrėtoje literatūroje nebuvo informacijos apie visų jas sukeliančių biologinių veiksnių poveikį sveikatai. Jei 
literatūroje informacijos nebuvo, poveikis sveikatai nustatytas remiantis, jei įmanoma, bendro pobūdžio žiniomis, t. y. jeigu 
biologinis veiksnys sukelia vieną konkrečią ligą; biologinių veiksnių, kurie daro įvairaus pobūdžio poveikį sveikatai, atveju laukeliai 
pažymėti brūkšniu. 

(a) Tam tikrų bakterijų gaminami toksinai, kurie išsiskiria sunaikinus bakterinę ląstelę. 

 

Taip pat pranešta apie priežastinį ryšį tarp neinfekcinių per orą plintančių biologiškai  pavojingų 
endotoksinų (1-3-betaD-gliukanų bakterijos ir grybelis) ir virškinimo trakto simptomų, karščiavimo, 
kvėpavimo sistemos simptomų, odos sutrikimų, akių dirginimo, galvos skausmo, nuovargio ir pykinimo, 
pasireiškiančių nuotekų valymo įmonėse dirbantiems darbuotojams (Korzeniewska, 2011).  

Padidėjęs endotoksinų (EU-OSHA, 2007a; Ławniczek-Wałczyk ir Górny, 2010; Duquenne ir kt., 2013), 
mikotoksinų (Fromme ir kt., 2016), beta gliukanų per organines dulkes (Ławniczek-Wałczyk ir Górny, 
2010) ir bioaerozolių (Anzivino-Viricel ir kt., 2012; Pearson ir kt., 2015; Walser ir kt., 2015) poveikis buvo 
susijęs su įvairiais nepageidaujamais sveikatos sutrikimais, įskaitant kvėpavimo takų uždegimines 
reakcijas, organinių dulkių sukeliamą toksinį sindromą (ODTS), stiprų karščiavimą, akių, nosies ir 
gerklės dirginimą, kosulį, niežėjimą, plaučių funkcijos sumažėjimą (vienos sekundės forsuotai iškvėpto 
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oro tūris (FIT1)), atopijos ir mieloperoksidazės gamybos padidėjimą (imuninės sistemos aktyvumo 
rodiklis).  

 Kompostavimas 

Organinių dulkių poveikis kompostavimo aikštelių darbo vietose susijęs su neigiamu ūmiu ir lėtiniu 
poveikiu kvėpavimo takams, įskaitant gleivinės dirginimą, lėtinį bronchitą ir paspartėjusį forsuoto 
iškvėpimo tūrio mažėjimą. Poveikio sveikatai būdas skiriasi nuo kitose darbo vietose nustatyto organinių 
dulkių poveikio, galbūt, dėl didelių termolerantų / termofilinių aktinomicetų ir siūlinių grybelių 
koncentracijų kompostavimo aikštelėse. 

Pearon ir kt. apžvalgoje nustatyta, kad bioaerozolių potencialiai kenksmingos sudedamosios dalys yra: 

 grybeliai ir grybelinės sporos, įskaitant termotolerantines Aspergillus fumigatus rūšis; 
 bakterijos, įskaitant gramneigiamas bakterijas ir sporas gaminančius gramteigiamų bakterijų 

aktinomicetus; 
 endotoksinai, t. y. kai kurių bakterijų, kurios išsiskiria per pažeistas ląstelės sieneles, 

struktūrinės sudedamosios dalys, įskaitant lipopolisacharidus (LPS) ar lipoligosacharidus; 
 dulkės arba kietosios dalelės (PM), kuriose yra mikrobinių fragmentų; 
 beta(1→3) gliukanai–polisacharidai, randami tam tikrų grybelių ląstelių, ypač Aspergillus rūšių 

sienelėse. 

Visai įmanoma, kad mikotoksinai, kurie yra toksiški antriniai grybelių metabolitai (vienas stipriausių šių 
metabolitų yra aflatoksinas, kurį dažniausiai gamina Aspergillus flavus), taip pat gali būti išskiriami 
kompostavimo proceso metu (Pearson ir kt., 2015). Priklausomai nuo dalelės dydžio, bioaerozoliai gali 
giliai prasiskverbti į plaučius ir kauptis alveolėse. Kalbant apie kompostavimo aikštelėse išsiskiriančius 
aerozolius, pažymėtina, kad nustatytas šis poveikis sveikatai: 

 alerginė astma, rinitas, alerginio alveolito išorinė pneumonija, alerginė bronchopulmoninė 
aspergiliozė (ABPA), akių ir odos sudirginimas; 

 toksinė nealerginė astma, rinitas, gleivinės sudirginimai, lėtinis bronchitas, lėtinė kvėpavimo 
takų obstrukcija, pavyzdžiui, lėtinė obstrukcinė plaučių liga (COPD), organinis dulkių toksinis 
sindromas (ODTS), toksinė pneumonija; 

 infekcinė aspergiliozė, zigomikozė; susilpnėjusio imuniteto asmenims didesnę riziką kelia 
mažesnė atitinkamų patogenų koncentracija (Pearson ir kt., 2015). 

 

2 lentelėje pateikiama peržiūrėtoje literatūroje nustatytų alergizuojančių veiksnių, toksinų ir susijusių 
sveikatos problemų santrauka. 

 
2 lentelė. Atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo darbuotojams būdingų alergizuojančių veiksnių, toksinų ir 
susijusių sveikatos problemų apžvalga 

Kategorija Medžiaga Profesija Poveikis sveikatai 

Artropodai Kanalizacijos 
muselė 

Nuotekų įmonės 
darbuotojas Astma 

Aspergillus fumigatus  
Kompostavimo 
aikštelės 
darbuotojas 

Plaučių ir kvėpavimo takų ligos 

Archėja Archėja 
bioaerozoliuose 

Nuotekų valymo 
darbuotojas 

Jautrinimas (reikšmė turi būti 
nustatyta) 

Augalinė medžiaga  Kapokas 
Nuotekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Astma 
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Kategorija Medžiaga Profesija Poveikis sveikatai 

Grybelis Alternaria Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Astma, padidinto jautrumo 
pneumonija 

Grybelis Cladosporium Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Astma, padidinto jautrumo 
pneumonija 

Grybelis Penicillium Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Astma, padidinto jautrumo 
pneumonija 

Organinės dulkės 
Organinės 
dulkės 
(betagliukanai) 

Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

— 

Organinės dulkės 
(mišiniai) 

Organinės 
dulkės 
(endotoksinai) 

Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Didelis karščiavimas, kosulys, 
kvėpavimo takų sudirginimas ir 
krūtinės užgulimas (poveikis 
įkvėpus) 

Organinės dulkės, 
bioaerozoliai 
(mišiniai) 

Organinės 
dulkės, 
bioaerozoliai 

Biomasės 
energijos 
gamybos 
darbuotojas 

Sudirginimas (akių, odos) 

Organinės dulkės 

Organinės dulkės 
(bakterijos, 
grybeliai, 
endotoksinai (a), 
betagliukanai) 

Kompostavimo 
aikštelės 
darbuotojas 

Kosulys, dusulys, akių dirginimas 

Toksino 
patogenas / patogeno 
vieta ląstelėje 

Aflatoksinai 
Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Hepatotoksinis, kancerogeninis ir 
imunosupresinis poveikis 

Toksino 
patogenas / patogeno 
vieta ląstelėje 

Ochratoksinas A 
Atliekų 
sektoriaus 
darbuotojas 

Kancerogeninis, nefrotoksinis, 
teratogeninis ir imunotoksinis 
poveikis 

Pastaba. Peržiūrėtoje literatūroje nebuvo informacijos apie visų jas sukeliančių biologinių veiksnių poveikį sveikatai. Jei 
literatūroje informacijos nebuvo, poveikis sveikatai nustatytas remiantis, jei įmanoma, bendro pobūdžio žiniomis, t. y. jeigu 
biologinis veiksnys sukelia vieną konkrečią ligą; biologinių veiksnių, kurie daro įvairaus pobūdžio poveikį sveikatai, atveju laukeliai 
pažymėti brūkšniu. 

 

Poveikio būdas, sąmoningas (tikslingas) ir nesąmoningas 
(netikslingas) naudojimas ir nustatytos ribinės poveikio vertės 
Atliekose paprastai yra įvairių maistinių medžiagų, be to, atliekos paprastai yra drėgnos, todėl jose yra 
palankios sąlygos mikroorganizmams augti. Atliekų laikymo laikas ir sudėtis, saugojimo temperatūra ir 
drėgnumas turi įtakos atliekose esančių mikroorganizmų rūšiai ir kiekiui, taip pat tam, kokiu mastu šie 
mikroorganizmai gali išgyventi ir daugintis. Svarbiausi biologinių veiksnių poveikio šiomis aplinkybėmis 
būdai yra tiesioginis sąlytis su atliekų medžiagomis ir dulkėmis (daugiausia poveikis per odą ir (arba) 
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burną) ir per orą plintančių biologinių veiksnių įkvėpimas2 (EU-OSHA, 2019). Specifinis biologinių 
veiksnių poveikio būdas yra susižeidimas adatomis, pavyzdžiui, rūšiuojant atliekas rankiniu būdu. 

Biologiniai veiksniai darbo vietoje poveikį gali daryti pirminiuose procesuose sąmoningai naudojant 
konkrečius mikroorganizmus arba tai gali būti daugiau ar mažiau atsitiktinis arba nesąmoningas 
poveikis, sukeliamas vykdant procesus, kuriuose naudojama daug įvairių mikroorganizmų, ir tai daroma 
tokioje aplinkoje, kurioje biologiniai veiksniai atsiranda savaime dėl mikroorganizmų augimui palankių 
sąlygų. Sąmoningas naudojimas atliekų apdorojimo sektoriuje įvyksta tuomet, kai kompostavimo metu 
atliekos skaidomos naudojant mikroorganizmus, pavyzdžiui, tais atvejais, kai savaime augantys 
mikroorganizmai skaido organines atliekas, ir procesas yra kontroliuojamas siekiant skatinti kai kurių 
šių skaidytojų augimą. Mikroorganizmų naudojimas paprastai yra esminis, pavyzdžiui, kompostavimo ir 
nuotekų valymo proceso etape, todėl biologinių veiksnių naudojimas šiais atvejais laikomas sąmoningu, 
tačiau dėl didelės naudojamų mikroorganizmų įvairovės šis klausimas dar laikomas keliančiu 
susirūpinimą. Be to, pavyzdžiui, vykdant kompostavimo veiklą mikroorganizmų kiekio didėjimas 
tikėtinas ir numatomas, tačiau vykdant šią veiklą gali atsirasti ir patogenų, pavyzdžiui, užterštose 
nuotekose, arba alergenus gaminančių mikroorganizmų, pavyzdžiui, iš atliekų išsiskiriančios organinės 
dulkės, – tokie atvejai iš tiesų laikomi nesąmoningu naudojimu. 

Ribinės vertės darbo aplinkoje 
Žinių apie visą poveikio spektrą ir (kiekybinių) duomenų apie poveikio ir susijusių sveikatos sutrikimų 
ryšį (poveikio ir pasekmių ryšys) trūkumas trukdo nustatyti ribines vertes darbo aplinkoje (OEL), kurios 
būtų taikomos atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo sektoriuose. Dabar tik Vokietija yra nustačiusi 
techninę mezofilinių pelėsių sporų ore vertę, kuri taikoma atliekų tvarkymo įmonių darbo vietose: 5 x 104 
sporų viename kvėpuojamo oro kubiniame metre (m3) (BAuA, 2016). Nors rekomendacija nėra skirta 
būtent atliekų tvarkymo sektoriui ir nėra įgyvendinama kaip oficiali OEL, Nyderlandai nustatė su sveikata 
susijusią rekomenduojamą endotoksino poveikio OEL (90 endotoksinų vienetų/m³ ore per 8 darbo 
valandas svertinį vidurkį3) (Nyderlandų sveikatos taryba, 2010), kuri taip pat yra svarbi šiam sektoriui. 
Skandinavijoje Šiaurės šalių ekspertų grupė išnagrinėjo galimai toksiškų pelėsių poveikį sveikatai ir 
apskaičiavo, kad ore esančių pelėsių lygis, kurį viršijus alergijos neturintys darbuotojai pradeda jausti 
poveikį, yra apytiksliai 105 sporų oro kubiniame metre (m³) (Eduard, 2006, 2009). 

Tačiau, remiantis turima moksline literatūra, toliau nurodytos ribinės arba referencinės vertės4 taikomos 
aerozoliams darbo vietos aplinkoje, įskaitant atliekų tvarkymą: 

 Iš viso bakterijų: ≤ 1,0 x 103–7,0 x 103 kolonijas sudarantys vienetai (angl. cfu) (cfu)/m³ 
nepramoninėse darbo vietose ir ≤ 7,5 x 102–1,0 x 107 cfu/m³ gamybos ir pramoninėse 
patalpose. 

 Gramneigiamos bakterijos: 1,0 x 103–2,0 x 104 cfu/m³ gamybos ir pramoninėse patalpose. 
 Grybelis: 1,0 x 101–1,0 x 104 cfu/m³ nepramoninėse darbo vietose ir ≤ 1,0 x 102–

1,0 x 107 cfu/m³ gamybos ir pramoninėse patalpose. 
 Bakteriniai endotoksinai: 0,005–0,2 µg/m³ gamybos ir pramoniniuose procesuose. 
 Saugaus patogeninių mikroorganizmų lygio nėra; ribinė vertė turėtų būti 0 cfu/m³. 

 

Pažeidžiamos grupės 
Kai kurios darbuotojų grupės gali būti laikomos savaime pažeidžiamomis, t. y. „ypač jautrios rizikos 
grupėmis“ (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus darbuotojai, jauni darbuotojai, moterys darbuotojos). Tačiau 
darbuotojų, kuriems daromas didelis poveikis, atveju jų pažeidžiamumas gali būti siejamas su pačiu 
darbu (ir galbūt faktu, kad atitinkamame sektoriuje didelį poveikio lygį lemia netinkamai įgyvendinami 
DSS teisės aktų reikalavimai). Tačiau šios grupės iš dalies sutampa, o įvairios sąlygos gali sąveikauti. 
Todėl nustatant pažeidžiamas grupes reikia atsižvelgti į metabolizmo skirtumus, anksčiau kilusias 
sveikatos problemas, įskaitant tas, kurias sukelia darbas, pavyzdžiui, kvėpavimo sistemos sutrikimus, 

                                                      
2 Žr. „OSHwiki“ straipsnį „Pavojingųjų cheminių medžiagų poveikis atliekų tvarkymo sektoriuje“: 

https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector. 
3 Endotoksino vienetai yra endotoksino aktyvumo rodiklis. 
4 Žr. „OSHwiki“ straipsnį „Bioaerozoliai ir DSS“, skelbiama adresu https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH. 

https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector
https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH
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sektoriaus normas, sektoriaus saugos kultūros ir įdarbinimo sąlygų skirtumus ir konkrečias sąlygas 
darbo vietoje. 

Kaip ir kituose sektoriuose, atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo sektoriuose stažuotojai ir pirmą kartą 
pradėję dirbti darbuotojai, taip pat laikinieji darbuotojai laikomi pažeidžiamomis grupėmis, nes jie turi 
mažiau praktinės patirties ir paprastai mažiau žino apie riziką. Nėščios moterys, vyresnio amžiaus 
asmenys, tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, plaučių ligomis, alergija, astma ir diabetu (dėl padidėjusios 
infekcijos rizikos), jau sirgę asmenys ir asmenys, kurių imunitetas susilpnėjo dėl lėtinių ligų gydymo, 
taip pat laikomi pažeidžiamais. Be to, laikinieji darbuotojai ir be įformintos sutarties dirbantys (neteisėti) 
darbuotojai šiose darbo vietose laikomi ypač pažeidžiamais, nes dažnai nežino ir nėra informuojami 
apie jiems kylančią riziką, be to, jie dažnai negauna tinkamų mokymų, instrukcijų ar vakcinų. Pirmiau 
minėtos pažeidžiamos grupės kelia susirūpinimą daugybėje sektorių, įskaitant atliekų tvarkymo ir 
nuotekų valymo sektorius. Šiuose sektoriuose su valymu ir tvarkymu susijusios darbo vietos laikomos 
keliančiomis ypač didelę riziką (EU-OSHA, 2020). 

 

Kylanti rizika  
Kylanti rizika darbuotojų saugai ir sveikatai – tai bet kokia nauja  arba didėjanti profesinė rizika. Kylantys 
rizikos veiksniai – tai naujai sukurti arba naujai nustatyti, didėjantys rizikos veiksniai, kurie tampa plačiai 
žinomi arba paplitę. 

Toliau pateikiami atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo sektoriuose kylančių rizikos veiksnių (pavojų), 
nustatytų per pokalbius su ekspertais ir tikslinėmis grupėmis, pavyzdžiai. 

Pirmasis kylantis pavojus susijęs su (organinių) atliekų kaupimu ir rūšiavimu namų ūkiuose. Šios 
atliekos dabar dažnai laikomos (dideliuose) plastikiniuose konteineriuose, o ne plastikiniuose maišuose, 
todėl atliekos gali būti surenkamos ne taip dažnai. Atliekoms laikyti naudojami konteineriai paprastai 
yra optimali terpė mikroorganizmams augti, o ilgiau laikant atliekas namuose mikroorganizmai turi 
daugiau laiko augti. Todėl atsiranda didesnis nesąmoningo bakterijų ir grybelių poveikio pavojus, be 
kita ko, atliekų surinkėjams ir atliekų rūšiuotojams. 

Antra, bendras įvairių (cheminių, biologinių, fizinių) rizikos veiksnių poveikis, įskaitant biologinių veiksnių 
mišinį, laikomas kylančiu pavojumi atliekų tvarkymo sektoriaus darbuotojams (EU-OSHA, 2009), nes 

dar daug nežinoma apie galimą 
sąveiką, dėl kurios gali padidėti arba 
sumažėti bendras poveikis sveikatai 
(EU-OSHA, 2019).  

Tikėtina, kad dėl biomasės naudojimo 
padaugės žaliųjų darbo vietų, todėl 
atliekų ir perdirbimo sektoriuose 
ateityje gali labiau paplisti su biomase 
susijusių dirginančių alergenų. Su 
biomase susiję alergenai taip pat kelia 
susirūpinimą, nes atliekų tvarkymas ir 
kompostavimas yra susiję su 
konkrečių alergenų atsiradimu.  

Be to, žaliosiose perdirbamose 
atliekose esantis Aspergillus laikomas 

kylančiu pavojumi, nes šis biologinis veiksnys gali būti šiose kompostavimo aikštelėse išsiskiriančiuose 
aerozoliuose. Vykdant tokius darbus, kaip šviežių žaliųjų atliekų pjaustymas, medžiagų vartymas ir 
komposto brandos tikrinimas, gali išsiskirti didelis bioaerozolių kiekis ir gali atsirasti poveikis, kuris 
atliekų perdirbimo darbuotojams sukeltų sveikatos sutrikimų.  

EU-OSHA taip pat nustatė potencialiai kylančią riziką, kurią gali lemti biologiniai pavojai, susiję su darbu 
bioinžinerijos srityje kuriant naujas bakterijas, be to, dėl padažnėjusio organinių atliekų rinkimo ir 
rūšiavimo gali padidėti bakterijų ir grybelių poveikis (EU-OSHA, 2013). 

Kita kylanti rizika susijusi su Leptospira spp., kurios sukelia leptospirozę. Leptospira bakterijas dažnai 
nešioja žiurkės, kurios jas pašalina su šlapimu, be to, tikėtina, kad dėl klimato kaitos žiurkių daugės, 

©sSTOCKPHOTOS 
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nes šiltesnis klimatas joms palankus. Nuotekos dažnai užterštos žiurkių šlapimu, todėl jose gali būti 
Leptospira bakterijų, kuriomis gali užsikrėsti nuotekų valymo sektoriaus darbuotojai. 

 

Pasiūlymai dėl DSS prevencijos priemonių atliekų tvarkymo ir 
nuotekų valymo sektoriuose 
Daugybė šiuose sektoriuose susidariusių mikroorganizmų ir cheminių medžiagų gali daryti poveikį jų 
darbuotojams, be to, šiuos mikroorganizmus ir chemines medžiagas gali būti sudėtinga nustatyti 
atliekant rizikos vertinimą darbo vietoje dėl kintančio atliekų, nuotekų ir jų sudėties pobūdžio. Tačiau 
yra tam tikrų priemonių, kuriose pateikiamos rekomendacijos darbo vietose ir informacija apie įprastas 
poveikio situacijas, pavyzdžiui, Vokietijos taisyklės dėl biologinių medžiagų atliekų tvarkymo ir nuotekų 
valymo sektoriuose (ABAS/BAuA, 2010; ABAS/BAuA 2018) ir Vokietijos GESTIS duomenų bazė 
(DGUV, 2017), kurioje pateikiama informacija apie galimą poveikį ir prevencijos priemones (Förster, 
2017). 

 Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Nusistovėjusios Europos praktikos, susijusios su biologiniais pavojais, kuriuos kelia atliekos ir iš atliekų 
gaminami biodegalai, (Swords, 2011) apžvalgoje nurodyta, kad nors apskritai atitinkamos kontrolės 
priemonės poveikiui išvengti yra žinomos (jos gali būti susijusios su paprasčiausiomis higienos ir ūkio 
tvarkymo taisyklėmis, pavyzdžiui, nevalyti paviršių galinga vandens srove, kad nesusiformuotų 
aerozoliai), jų įgyvendinimui turi būti rengiamasi palaipsniui, siekiant sumažinti poveikio būdus 
(pavyzdžiui, siekiant palengvinti valymo metodus, gali prireikti pakeisti įrangos paviršius). Tačiau šiam 
tikslui reikalingų įgūdžių daugumoje įmonių, kurios jau vykdo veiklą atliekų sektoriuje, gali nebūti, ir 
įmonėms, norinčioms atlikti savo poreikių analizę, gali tekti kreiptis į specialistus, turinčius reikiamą 
patirtį perdirbimo pramonėje. 

Dėl namų ūkių atliekų pažymėtina, kad dažnesnis atliekų rūšiavimas, įvairių laikymo būdų taikymas ir 
retesnis atliekų surinkimas gali turėti įtakos darbuotojų poveikiui biologiniams veiksniams. Nustatant 
prevencines priemones, reikėtų atsižvelgti į kiekvieną proceso etapą, kad būtų išvengta poveikio 
darbuotojams. Svarstytini šie nuoseklūs veiksmai: 1) atliekų rūšiavimas namų ūkyje, 2) buitinių atliekų 
surinkimas, kurį vykdo atliekų surinkėjai, ir 3) buitinių atliekų perdirbimas. Rizika gali būti susijusi, 
pavyzdžiui, su retesniu atliekų surinkimu dėl atliekų rūšiavimo / perdirbimo pokyčių ir pasikeitusių 
atliekų laikymo būdų. Pavyzdžiui, Nyderlanduose buitinės atliekos vis dažniau rūšiuojamos namuose, 
kur jos padalijamos į mažesnius iš namų surenkamus kiekius arba vežamos į centrines atliekų laikymo 
vietas. Dėl šių pokyčių darbuotojams, surenkantiems ir apdorojantiems atliekas, didėja poveikio 
pavojus, nes atliekų laikymo sąlygos iš esmės yra optimalios mikroorganizmams augti ir 
mikroorganizmai turi daugiau laiko augti. Jeigu atliekos surenkamos / laikomos bendruose 
konteineriuose (dažniausiai miesto teritorijose), o ne žmonių namuose, jos paprastai surenkamos 
dažniau, be to, atliekų surinkimą galima planuoti veiksmingiau. 

Suomijoje statomi nauji atliekų perdirbimo įrenginiai, kuriuose darbuotojai per atliekų perdirbimo 
procesą dirba atskirai nuo atliekų srauto. Tai gali būti geriausios praktikos pavyzdys. Technologinės 
naujovės, pavyzdžiui, robotų naudojimas tam tikruose proceso etapuose, kuris jau yra paplitęs reiškinys 
žaliųjų atliekų apdorojimo (pavyzdžiui, kompostavimo) srityje, yra kitas galimas sprendimo būdas, kurį 
taikant darbuotojus būtų galima atskirti nuo atliekų ir taip sumažinti poveikį, kurį jiems daro biologiniai 
veiksniai. 
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Kita galimybė būtų kai kurias atliekas tvarkyti vietos 
lygmeniu (pavyzdžiui, namuose). Vienas tokių pavyzdžių – 
naudoti namuose atliekų tvarkymo sistemą, kuri leidžia 
šalinti biologiškai skaidžius plastiko produktus naudojant 
prie vietos nuotekų sistemos prijungtą plastiko traiškytuvą, 
kuriame atskiriamos kietosios atliekos ir vanduo, o vanduo 
filtruojamas.  

Svarbus aspektas atliekų apdorojimo sektoriuje yra tai, kad 
atliekos dažnai apdorojamos atvirose erdvėse, kuriose yra 
aerozolių. Atvirose erdvėse sulaikyti biologinius veiksnius 
sudėtingiau nei atliekų apdorojimo įrenginiuose, kuriuose 
atliekų apdorojimo procesai dažnai yra daug uždaresni, 
todėl labiau kontroliuojami. Todėl atliekų apdorojimo 
sektoriuje didžiausią dėmesį reikėtų skirti atviroms 
erdvėms, kuriose rizika laikoma didžiausia (suinteresuotųjų 
subjektų praktinis seminaras).  

Gyvavimo ciklas taip pat rekomenduojamas kaip bendroji 
priemonė. Kadangi atliekų apdorojimo sektorius paprastai 
yra vertės grandinės pabaigoje, tam tikra atliekų 
apdorojimo metu kylanti rizika gali būti geriau 
kontroliuojama ankstesniuose grandinės etapuose. Šios 
ne tik šiam sektoriui būdingos rizikos pavyzdys yra 
susižeidimai įsidūrus adata renkant ir rūšiuojant atliekas: 

vaistininkai ir platintojai galėtų (geriau) informuoti adatas perkančius vartotojus, kaip jas šalinti 
nesukeliant rizikos nei sau, nei atliekas apdorojantiems darbuotojams. Tai padėtų sumažinti nelaimingų 
atsitikimų, susijusių su aštriais daiktais, skaičių tvarkant atliekas, kartu sumažinant per kraują plintančių 
virusų infekcijos tarp šių darbuotojų riziką.  

 Mokymas 

Kadangi apskritai informacijos ir žinių šiame sektoriuje nepakanka, įmonių DSS ekspertams 
(pavyzdžiui, sveikatos ir saugos komiteto nariams), naudinga parengti plataus masto mokymus apie 
biologinių patogeninių veiksnių poveikio riziką įmonės lygmeniu, ir labai specializuotus mokymus atliekų 
tvarkymo darbuotojams, kad jie būtų informuoti apie įvairią riziką, su kuria jie susiduria tvarkydami 
konkrečios rūšies atliekas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad laikiniesiems darbuotojams arba išorės 
darbuotojams, kurie samdomi per rangos įmones, būtų suteikta pakankamai informacijos ir mokymų. 
Viena iš rekomenduojamų priemonių – neseniai pradėjusiems dirbti darbuotojams pasiūlyti mokymų 
kursą, kuriame jie būtų mokomi apie (biologinę) riziką, susijusią su atliekų apdorojimu, įskaitant 
konkrečios medžiagos pateikimą naujiems darbuotojams (kurie įvardijami kaip pažeidžiama grupė). 

Daugiau informacijos apie prevencines priemones, kurios taikomos atliekų apdorojimo sektoriuje, 
pateikiama „OSHwiki“ straipsnyje „Exposure to dangerous substances in the waste management 
sector“ (liet. Pavojingų medžiagų poveikis atliekų tvarkymo sektoriuje)5. 

 

Nuotekų valymas 
Nuotekų valymo sektoriuje taikomos prevencijos priemonės turėtų būti grindžiamos kontrolės priemonių 
hierarchija ir pirmenybė turėtų būti teikiama techninėms, o ne asmeninės apsaugos priemonėms. 
Siekiant išvengti bioaerozolių susidarymo nuotekų valymo įrenginiuose, įrenginių planavimo etape 
reikėtų įgyvendinti konstruktyvias priemones. Visų pirma tai yra toliau išvardytos priemonės.  

Kaip ir atliekų perdirbimo sektoriuje, nuotekų valymo sektoriuje rekomenduojamos bendrosios higienos 
priemonės ir nuotekų įrenginių techninė priežiūra ir remontas. Tai apima darbo drabužių laikymą, 
atskirai nuo gatvės drabužių, įskaitant batus, rankų plovimo procedūras ir poilsio ir darbo patalpų 
atskyrimą, taip pat darbo drabužių laikymo ir valymo rekomendacijas. Asmeninės apsaugos priemonės 
(AAP) turėtų būti laikomos atskirai ir jos darbuotojams turėtų būti suteikiamos tais atvejais, kai poveikio 

                                                      
5 https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector. 

©EU-OSHA, Raymond Widawski 
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negalima išvengti arba jis yra tikėtinas. Vienas iš sprendimų – vadinamoji juodoji ir baltoji politika, kai 
nustatomos „juodųjų“ (užterštų) patalpų, įrangos ir drabužių atskyrimo nuo „baltųjų“ (švarių, neužterštų) 
patalpų, įrangos ir drabužių, taisyklės. Taip pat reikėtų pasirūpinti darbuotojams skirtomis tinkamomis 
prausimosi patalpomis. 

Priežiūros ir valymo darbai laikomi ypač nešvariomis šio sektoriaus užduotimis ir kelia didelę poveikio 
riziką, tačiau šios užduotys yra įprastos šiame sektoriuje. Vertinant riziką ir nustatant prevencijos 
priemones reikia atsižvelgti į šias užduotis ir nustatyti konkrečias su jomis susijusias priemones. 
Pavyzdžiui, siekiant išvengti virškinamojo trakto ligų, kai kuriose valstybėse narėse, kaip antai Danijoje, 
nuotekų valymo gairėse rekomenduojama vengti bioaerozolio susidarymo, pavyzdžiui, valymui 
nenaudoti aukšto slėgio vandens srovės. 

Kita priemonė, padedanti išvengti infekcijų, yra nuotekų sektoriaus darbuotojų skiepijimo programos, 
kurios buvo įgyvendintos Prancūzijoje, siekiant išvengti leptospirozės, ir Danijoje, siekiant užkirsti kelią 
hepatitui ir stabligei. 

 

Išvada 
Akivaizdu, kad atliekų perdibimo ir nuotekų valymo sektorių darbuotojams dėl atsitiktinio bakterijų, 
virusų, taip pat grybelio ir jų sudedamųjų dalių poveikio kyla įvairi rizika, be to, jiems poveikį gali daryti 
bioaerozoliai ir organinės dulkės. Dėl tokio poveikio gali atsirasti infekcijos, dirginantis ir toksiškas 
poveikis, taip pat alergijos ir įvairios kitokios pasekmės, pavyzdžiui, pykinimas arba virškinamojo trakto 
sutrikimai arba net imunologiniai reiškiniai. Atliekas surenkantys darbuotojai dažnai serga astma ir 
infekciniu hepatitu. Nuotekų valymo sektoriaus darbuotojams yra ypač didelė legioneliozės ir 
leptospirozės rizika. Atliekų apdorojimo ir nuotekų valymo sektoriuose dirbantys valytojai ir priežiūros 
darbuotojai yra pažeidžiamos grupės; kita grupė, kuri rizikuoja, yra laikinieji ir pagal rangos sutartis 
dirbantys darbuotojai. Darbuotojams, kurių imunitetas nusilpęs, taip pat gali kilti rizika, nes jiems poveikį 
gali daryti patys įvairiausi (nežinomi) biologiniai veiksniai. Naujos problemos, dėl kurių gali padidėti 
rizika, yra padažnėjęs atliekų rūšiavimas namų ūkiuose, kuris skatina mikroorganizmų augimą, bendra 
rizika (mišiniai), didesnė susirgimo leptospiroze rizika dėl klimato kaitos ir potencialiai didesnis su 
biomase susijusių alergenų poveikis žaliojoje ekonomikoje. Be įvairių konkrečių techninių priemonių, 
pagrįstų DSS teisės aktuose išdėstyta prevencijos priemonių hierarchija (pavyzdžiui, rizikos šalinimas 
atskiriant darbuotojus nuo atliekų perdirbimo vietos, siekiant išvengti poveikio, ir konkrečios higienos 
priemonės, pavyzdžiui, užterštų ir neužterštų darbo patalpų, įrangos ir drabužių atskyrimas („juodoji-
baltoji“ politika)), šiame tyrime nustatytos priemonės apima skiepijimo programas, tikslingas 
informavimo, mokymo ir instruktavimo programas ir gyvavimo ciklo metodą, kuriame atsižvelgiama į 
naujus atliekų rinkimo būdus. Siekiant sumažinti biologinių veiksnių keliamą infekcijos riziką, naudinga 
nustatyti konkretaus sektoriaus OEL, atsižvelgiant į skirtingas atliekų apdorojimo ir nuotekų valymo 
sektorių darbuotojų grupes ir konkrečią riziką, kurią jie gali patirti. 
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