
Pavojingos  medþiagos darbo vietose – ávadas

Áþanga

Daugelyje darbo vietø galima aptikti pavojingø medþiagø. Pagal nese-
niai Europoje atliktus tyrimus 16 procentø Europos Sàjungos darbuotojø
teigia, kad darbe susiduria su pavojingomis medþiagomis, ir 22 procen-
tai darbuotojø teigia, kad yra veikiami toksiðkø garø (1 ). Pavojingø me-
dþiagø poveikis gali pasireikðti beveik visose darbo vietose – fermose,
kirpyklose, automobiliø remonto ámonëse, chemijos gamyklose.

Pavojingø medþiagø þalingas poveikis gali bûti labai ávairus. Kai kurios
pavojingos medþiagos sukelia vëþá, kitos neigiamai veikia reprodukcijos
funkcijas arba sukelia vaisiaus vystymosi defektus. Kitos medþiagos gali
pakenkti smegenø veiklai, kenkti nervø sistemà, sukelti astmà bei odos
susirgimus. Sveikatos pakenkimus gali sukelti tiek vienkartinis, trumpas
pavojingø medþiagø poveikis, tiek ilgalaikis jø kaupimasis þmogaus orga-
nizme.

2003 m. Europos saugos ir sveikatos darbe savaitës tema yra skirta
pavojingø medþiagø keliamos rizikos prevencijai. Europos saugos ir svei-
katos darbe agentûra leidþia serijà informaciniø biuleteniø, kuriuose pa-
teikiama su darbuotojø sauga ir sveikata susijusi informacija apie pavo-
jingas medþiagas, áskaitant biologinius veiksnius. Šiame informaciniame
biuletenyje pristatomi pagrindiniai klausimai šia tema.

Teisës aktai

Europos teisës aktuose siekiama sumaþinti darbo vietose esanèiø pavo-
jingø medþiagø keliamà rizikà (pavojø) sveikatai. Europos Sàjungos kon-
trolës priemoniø, skirtø apsaugoti darbuotojus nuo pavojingø medþiagø
poveikio, sàraðo virðuje rasime pavojingø medþiagø paðalinimà arba pa-
keitimà kitomis, maþiau pavojingomis. Pagrindiniai Europos teisës aktai
ðioje srityje yra skirti darbuotojø apsaugai(2 ) nuo cheminiø veiksniø (3 ),
kancerogenø (4 ) (áskaitant asbestà ir medþio dulkes) ir biologiniø veiks-
niø (5 ) keliamos rizikos. Taip pat labai svarbûs yra teisës aktai dël pavo-
jingø medþiagø klasifikavimo ir þymëjimo(6 ), nes juose nurodyta, kokia
pagrindinë informacija (saugos etiketës, simboliai ir saugos duomenø
lapai) turi bûti pateikta vartotojams.

Ðie teisës aktai turi bûti perkelti á nacionalinæ teisæ. Valstybëms narëms
suteikiama teisë átraukti papildomas arba grieþtesnes nuostatas dël dar-

Keturiø þingsniø rizikos vertinimo metodas

1. Sudarykite sàraðus medþiagø, naudojamø darbo vietoje at-
liekant ávairius darbo procesus bei sàraðus medþiagø, kurios
atsiranda darbo procesø atlikimo pasëkoje, pvz., suvirinimo
metu atsirandantys garai arba medþio dulkës.

2. Surinkite informacijà apie ðias medþiagas, t.y., kokià þalà
jos gali padaryti ir kaip tai vyksta. Saugos duomenø lapai (SDL),
kuriuos turi pateikti medþiagø tiekëjas, yra labai svarbus in-
formacijos šaltinis.

3. Ávertinkite identifikuotø pavojingø medþiagø, atsiþvelgiant á
tipà, intensyvumà, trukmæ, daþnumà ir vyksmà, áskaitant sudë-
tiná pavojingø medþiagø poveiká tuomet, kai jos yra naudoja-
mos kartu, darbuotojams bei su tuo susijusià rizikà.

4. Nustatykite ávertintos rizikos laipsná pagal sunkumà. Ðis skirs-
tymas gali bûti panaudotas, rengiant darbuotojø apsaugos
veiksmø planà.

buotojø apsaugos, pvz., apribojimai dël tam tikrø darbo procesø naudo-
jimo arba þemesniø ribiniø verèiø taikymo, kadangi atitinkamose direk-
tyvose pateikiami minimalûs reikalavimai.

Todël pirmiausiai rekomenduojama iðsiaiðkinti, kokie yra taikomi kon-
kretûs nacionalinës teisës aktø reikalavimai dël pavojingø medþiagø
naudojimo darbo vietose. Taip pat svarbu þinoti, ar ðie reikalavimai dël
rizikos vertinimo, techniniø priemoniø ir poveikio ribiniø verèiø irgi yra
taikomi pavojingoms medþiagoms, atsirandanèioms naudojamø darbo
procesø pasëkoje, pvz., medþio dulkës arba suvirinimo garai.

Pavojingø medþiagø poveikio prevencija ir kontrolë

Siekiant apsaugoti darbuotojø sveikatà nuo pavojingø medþiagø povei-
kio, darbdaviai turi:

Ávertinti rizikà;
Imtis veiksmø rizikai paðalinti arba sumaþinti;
Vykdyti prevencijos priemoniø efektyvumo stebëjimà (monitoringà) ir
perþiûrëti rizikos vertinimà.

Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimà privaloma atlikti pagal Europos teisynà, galiojantá viso-
se Europos Sàjungos valstybëse narëse. Rizikos vertinimas reiðkia veiks-
niø, galinèiø sukelti pavojø, identifikavimà, kad bûtø galima taikyti pre-
vencines priemones. Tinkamas rizikos vertinimas yra sëkmingo rizikos
valdymo pagrindas. Svarbi rizikos valdymo dalis yra darbuotojø moky-
mas apie rizikos vertinimo pagrindus, siekiant uþtikrinti saugià darbo
praktikà. Apmokyti darbuotojai gali ne tik laikytis iðmoktø taisykliø, bet ir
efektyviau dirbti bei prisidëti prie sveikos ir saugios darbo aplinkos kûri-
mo. Pavojingø medþiagø keliamà pavojø apsprendþia du veiksniai: me-
dþiagos savybës ir poveikio laipsnis.

(1) Treèioji Europos darbo sàlygø apþvalga 2000 m., Europos gyvenimo ir darbo sàlygø gerinimo fondas, Dublinas.
(2) Tarybos direktyvoje 89/391/EEC pateikiamos svarbiausios sveikatos ir saugos darbe nuostatos
(3) 1998 m. balandþio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EC dël darbuotojø sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminëmis medþiagomis darbe.
(4) 1990 m. birþelio 28 d. Tarybos direktyva 90/394/EEC dël darbuotojø apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenø poveikiu darbe ir jos pataisymai.
(5) 2000 m. rugsëjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EC dël darbuotojø apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologiniø veiksniø poveikiu darbe.
(6) Pvz., 1967 m. birþelio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEC su vëlesniais pataisymais, kurioje iðdëstyti reikalavimai dël pavojingø medþiagø testavimo, klasifikavimo, pakavimo ir þymëjimo;

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EC dël pavojingø preparatø klasifikavimo, pakavimo ir þymëjimo bei adaptavimo pagal techninæ paþangà.
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Pavojingos medþiagos – Europos prioritetai
Vis didëjantis susirûpinimas, kad dabartinë cheminës saugos reguliavi-
mo sistema, kuria siekiama apsaugoti aplinkà ir darbuotojø sveikatà,
negarantuoja tinkamos saugos, sàlygojo naujos Europos cheminiø me-
dþiagø politikos, kuri yra pateikta Baltojoje Knygoje dël ateities chemi-
niø medþiagø politikos(9 ), kûrimà. Ðioje politikoje siekiama uþtikrinti aukðtà
dabartinës ir ateinanèiø kartø þmoniø sveikatos ir aplinkos apsaugos
lygá; joje numatyta vieninga cheminiø medþiagø registravimo, vertinimo
ir autorizavimo sistema (REACH). Vienas ið pagrindiniø REACH siste-
mos cheminiø medþiagø valdymo elementø yra reikalavimas pateikti
informacijà apie chemines medþiagas, naudojamas gamybos procesuo-
se. Ketinama pateikti daugiau informacijos apie kenksmingas chemines
medþiagas bei kaip kovoti su jø keliama potencialia rizika. Ja taip pat
siekiama átvirtinti reikalavimà atlikti rizikos vertinimà, nes gamintojai,
importuotojai ir vartotojai turës atlikti cheminiø medþiagø naudojimo
pagal paskirtá rizikos vertinimà ir siûlyti rizikos valdymo priemones, kuriø
pagalba bûtø galima kontroliuoti rizikas.

2002 m. Europos Komisija iðleido leidiná „Prisitaikymas prie pokyèiø dar-
be ir visuomenëje: naujoji Bendrijos sveikatos ir saugos darbe strategija
2002 – 2006 m.“(Adapting to change in work and society: a new com-
munity strategy on health and safety at work 2002 – 2006)(10 ). Jame
paþymima, kad Europa turi analizuoti naujas ir atsirandanèias rizikas,
ypaè tas, kurios yra susijusios su cheminiais, fizikiniais ir biologiniais veiks-
niais.

Tolimesnë informacija
Daugiau informacijos ir kitus ðios serijos informacinius lapelius apie pa-
vojingas medþiagas galite rasti adresu http://osha.eu.int/ew2003/. Pus-
lapio informacija nuolat atnaujinama.
Tolimesnës informacijos apie darbuotojø saugà ir sveikatà bei pavojingas
medþiagas galite rasti adresu:  http://agency.osha.eu.int/ pagal ávairias
temas, áskaitant :

Ribinës vertës darbo aplinkos ore:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel

Geros praktikos pavyzdþiai: http://europe.osha.eu.int/good_practi-
ce/risks/ds/

(7) Pvz., ðvinui direktyvoje 98/24/EC (cheminiø veiksniø direktyva) arba medþio dulkëms ir vinilo chloridui direktyvoje 90/394/EEC (kancerogenø direktyva).
(8) 2000 m. birþelio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EC dël nurodomøjø kenksmingo poveikio ribiniø verèiø pirmojo sàraðo nustatymo, ágyvendinant Tarybos direktyvà 98/24/EC dël darbuotojø

sveikatos ir apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminëmis medþiagomis darbe.
(9) http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/0188_en.pdf
(10) http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/com2002_0118en01.pdf

Sëkminga kontrolë yra naudinga
Visuotinai pripaþástama, kad tinkamas pavojingø medþiagø valdy-
mas saugo darbuotojus ir aplinkà, padeda uþtikrinti produktø ko-
kybæ ir gerà kompanijos verslà.
Jungtinëje Karalystëje ásikûrusioje spaustuvëje virð senesniø, nau-
dojanèiø daug tirpikliø spausdinimo maðinø, buvo átaisyti uþdengi-
mai. Ðiai priemonei ádiegti reikëjo tik truputá pamàstymo ir visai
nedaug lëðø. Tirpikliø garø kiekis sumaþëjo perpus; tai leido sutau-
pyti 5 000 litrø tirpikliø per savaitæ arba 50 000 Didþiosios Brita-
nijos svarø sterlingø (74 400 Eurø) per metus. Árengus panaðius
uþdengimus virð visø rotaciniø-graviûriniø maðinø, bus papildomai
sutaupyta apie 20 procentø lëðø.
Didelëje ámonëje, gaminanèioje lankinio suvirinimo sistemas, vien-
tisinis daþymas buvo pakeistas milteliniu daþymu. Buvo árengta
miltelinio daþymo kabina ir aplinkos kambarys. Labai þenkliai su-
maþëjo organiniø tirpikliø poveikis darbuotojams, buvo vykdoma
grieþta dulkiø kontrolë. Miltelinis daliø daþymas labai padidino at-
sparumà korozijai, galutinio pavirðiaus apdorojimo kokybë tapo puiki.
Pasiekta þenklaus tirpikliø patekimo á aplinkos orà bei daþymo at-
liekø sumaþëjimo. Ðioms priemonëms ágyvendinti reikëjo daugiau
kaip 500 000 eurø investicijø. Taèiau dël padidëjusio miltelinio da-
þymo sistemos efektyvumo bendroji daþymo kaina sumaþëjo 25
procentais. Investicijos atsipirks per 6,3 metus.

Svarbu á vertinimà átraukti numanomus incidentus ir prieþiûros darbus
bei suplanuoti priemones, kurios bûtø taikomos esant ðioms aplinky-
bëms, áskaitant pirmàjà medicininæ pagalbà.

Rizikos prevencija ir kontrolë

ES teisës aktuose numatytas taikytinø poveikio kontrolës priemoniø eilið-
kumas, jei rizikos vertinimo metu paaiðkëja, jog tokiø rizikø esama.

Pirmiausia yra rizikos paðalinimas, pakeièiant procesà arba produk-
tà.

Jei toks paðalinimas neámanomas, tuomet pavojingas medþiagas ar-
ba procesus reikia pakeisti kitomis, nekenksmingomis arba maþiau pa-
vojingomis medþiagomis arba procesais.

Ten, kur negalima iðvengti rizikø darbuotojams, reikia taikyti kontro-
lës priemones, kad rizika darbuotojø sveikatai bûtø paðalinta arba su-
maþinta. Reikia laikytis tokio kontrolës priemoniø taikymo eiliðkumo:

1) Projektuoti darbo procesus ir kontrolës priemones bei naudoti
tinkamà árangà ir priemones, kad bûtø sumaþintas pavojingø me-
dþiagø iðskyrimas.
2) Naudoti kolektyvines apsaugines priemones rizikos atsiradimo
ðaltinyje, pvz., árengti vëdinimo sistemas bei taikyti tinkamas organi-
zacines priemones.
3) Naudoti asmenines apsaugines priemones, áskaitant asmeni-
niø apsauginiø priemoniø naudojimà tais atvejais, kai pavojingø me-
dþiagø poveikio neámanoma iðvengti kitø priemoniø pagalba.

Darbuotojø, patirianèiø pavojingø medþiagø poveiká, skaièius turi bûti
sumaþintas iki minimumo, taip pat reikia atitinkamai maþinti poveikio
trukmæ ir intensyvumà bei naudojamø pavojingø medþiagø kiekius. Taip
pat reikia naudoti tinkamas higienos priemones.

Monitoringas ir perþiûra

Rizikos vertinimà reikia perþiûrëti tuomet, kai daromi pakeitimai darbo
operacijose, pradedami naudoti nauji chemikalai arba keièiami darbo
procesai; ávykus nelaimingam atsitikimui arba sveikatos pakenkimui bei
visais kitais atvejais periodiðkai siekiant uþtikrinti, kad rezultatai atitinka
esamà situacijà.

Ádiegus á procesà kontrolës priemones, reikia vykdyti jø efektyvumo mo-
nitoringà. Reikia reguliariai atlikti situacijos ávertinimà tam, kad bûtø
nustatyti situacijos pablogëjimai (pvz., sumaþëjæs vëdinimo sistemos efek-
tyvumas) arba pasikeitimai darbo praktikoje.

Ribinës vertës darbo aplinkos ore

Kenksmingø cheminiø medþiagø profesinës ribinës vertës darbo aplin-
kos ore (RVDAO) yra svarbi informacija rizikos vertinimui ir valdymui.
Taèiau ribinës vertës darbo aplinkos ore yra nustatytos tik ribotam skai-
èiui cheminiø medþiagø, ðiuo metu naudojamø darbo vietose. Privalo-
mos (7 ) ir nurodomosios (8 ) ribinës vertës nustatytos Europos direktyvo-
se. Kiekviena Europos Sàjungos valstybë narë nusistato savo nacionali-
nes ribines vertes darbo aplinkos ore, daþniausiai átraukdama daugiau
medþiagø negu pateikta direktyvose. Nacionalinës ribinës vertës darbo
aplinkos ore gali bûti privalomos (tai reiðkia, kad jø reikia laikytis), arba
nurodomosios (naudojamos kaip rodiklis, ko reikëtø siekti). Darbdaviai
turi uþtikrinti, kad cheminiø medþiagø poveikis nevirðija nustatytø na-
cionaliniø ribiniø verèiø.

Ðio informacinio biuletenio rengimo metu, nebuvo nustatytos biologiniø
veiksniø darbo vietoje ribinës vertës.
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