Sauga, dirbant su

asbestu

Darbo saugos inspekcija

Priemonės

Darbo saugos inspekcija Danijoje yra valstybinė
įstaiga, kuri taip pat prižiūri statybvietes.

Darbo saugos inspekcijos inspektoriai, lankydami/inspektuodami Jūsų statybvietę, patikrins, ar Jūsų
darbas atliekamas pagal Danijos nuostatus.

Danijos statybvietėse galioja Danijos Darbų saugos
nuostatai, įskaitant priklausančias instrukcijas.
Darbo saugos inspekciją sudaro keturi inspekcijos
skyriai ir pagrindinė buveinė Kopenhagoje.
Darbo saugos inspekcijos skyriuose dirba specialistai
su šios srities žiniomis, įskaitant inspektorius, kurie
specializuojasi aukštybinės ir požeminės statybos
srityje.
Informaciją apie Danijos nuostatus statybvietėse rasite
adresu: www.at.dk.
Jei į Danijos Darbo saugos inspekciją kreipsitės
telefonu, atkreipkite dėmesį į tai, kad mes negalėsime
su Jumis kalbėti lietuviškai. Tokiu atveju Jūs turėtumėte
mokėti angliškai.

Jei nustatomos sąlygos, neatitinkančios Danijos
nuostatų, Darbo saugos inspekcija gali imtis tokių
priemonių:
Konsultavimas: Darbo saugos inspekcija patars ir
instruktuos, kaip galima Jūsų darbą atlikti pagal Danijos
nuostatus.
Įpareigojimas: Darbo saugos inspekcija gali įpareigoti
per nurodytą laikotarpį pagerinti nuostatus
pažeidžiančias sąlygas.
Draudimas: Darbo saugos inspekcija turi teisę,
nutraukti darbus, kuriuos atliekant kyla tiesioginis ir
didelis pavojus Jūsų ir kitų žmonių gyvybei arba
sveikatai.
Teisiniai žingsniai: Darbo saugos inspekcija gali
prašyti policijos pradėti baudžiamąją bylą policijoje, jei
Jūs labai aplaidžiai atliekate darbus.

Taip pat žiūrėkite lankstinukus apie:
● Darbus ant kopėčių
● Stogo darbai
● Darbai ant pastolių

Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk

Saugumas dirbant su medžiagomis,
kuriose yra asbesto
Yra draudžiama naudoti arba iš naujo panaudoti medžiagas, kuriose yra asbesto. Pastatuose dar galima rasti
daug medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Pieš
pradėdami darba, privalote įsitikinti, ar neaptiksite
asbesto. Perskaitykite projektinę ataskaitą, kurioje turi būti
nurodyta, kur yra asbesto.
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hermetinimu ir apvyniojimu
vandentiekio vamzdžių išėmimu iš grunto
šiferio nuėmimu
valymu po gaisro ar audros
nuodugniu valymu po griovimo darbų
pilna išorine izoliacija išorinio pastatų griovimo metu
plokščių cemento pagrindu nuėmimu pastato viduje.

Jei Jūsų darbas susijęs su griovimu ir kontaktu su vidaus
medžiagomis, turinčiomis asbesto, Jums reikalingi
specialūs apmokymai. Tai galioja ir daliniam griovimui,
susijusiam su rekonstrukcijomis. Jūs privalote baigti specialius apmokymus ir išklausyti instruktažą, jei dirbsite su
medžiagomis, turinčiomis asbesto, t.y. darbai susiję su:

Dėmesio! Apie vidaus
griovimo ir kitokio
pobūdžio darbus,
kurie yra susiję su
asbestu ir gali būti
kenksmingi sveikatai,
būtina pranešti
Danijos darbo
aplinkos priežiūros
tarnybai.

Asbesto-cemento lakštus
reikia nuimti nepažeistus.
Jei tai neįmanoma, darbus reikia vykdyti, keliant
kiek galima mažiau
dulkių.
Gofruotas plokštes galima
atsukti ir nuimti nepažeistas

Atliekant griovimo darbus
viduje, būtina dėvėti
apsauginį kostiumą,
kvėpavimo apsaugos
priemones.

Ortakiai

Lubų dengimas
Lubų dangos griovimas už
plastikinės dangos

ĮSPĖJIMAS
Darbai su asbestu
Pašaliniams įeiti draudžiama

Kieselguhr alkūnėse ir
galinėse plokštėse

Stogo dangos lakštai

Plokštės
cemento
pagrindu
Kenksmingos
asbesto
atliekos

Asbestu

Minkšti
lakštai

„Glovebag“ metodas („Glovebag“
– specialiai pagaminta įranga, kuri
sulaiko visas asbesto daleles, išskiriamas, vykdant darbus).

Griovimo darbus reikia
vykdyti keliant kiek
galima mažiau dulkių

