
Zaščitite se pred kremenovim prahom na delovnem mestu. Delodajalec vam mora glede na vrsto 
dela zagotoviti navodila o poteku dela. Morda boste potrebovali posebno masko.

DIHAJTE LAžJE

4 nosITE mAsko 
Uporabite masko za zaščito 
dihal, ki je primerna za delo. Za 
večino nalog boste potrebovali 
masko s filtrom, ki ustreza 
standardu FFP3, masko s 
tlačno filtracijo zraka, 
ali odsesavanje, če 
traja delo dlje.
Nikoli ne 
uporabljajte 
samo obraznega 
respiratorja za 
zaščito pred prahom, 
saj ne nudi zadostne zaščite.

1 UPoRABITE 
LokALno 
oDsEsAVAnJE
Uporabite prezračevalni 
sistem, da odstranite prah, 
preden ga vdihnete. 
Delovni prostori so lahko 
pokriti ali zaprti.

2 UPoRABLJAJTE 
oPREmo z 
nAsTAVkom zA 
sEsAnJE PRAHU
Med delom z ročnim orodjem 
vedno uporabite nastavke za 
sesanje prahu.

Vaš delodajalec mora 
razmisliti tudi o menjavi 
izdelka ali spremembi 
procesa, na primer:

-   uporaba varnejšega 
materiala kot je 
kremenov pesek pri 
peskanju, na primer 
olivina

-   rezanje materiala na 
manjše kose na kraju, 
kjer je izpostavljenost 
prahu lažje nadzorovati

Nadzorujte prah, 
ko čistite po

opravljenem delu.
Navlažite površino ali
uporabite industrijski 

sesalec in nosite 
dihalno masko.

x
3 zmocITE PRAH 
Uporabite vodo, da 
preprečite dvigovanje prahu. 
Uporabiti morate dovolj vode 
za celotno trajanje dela. 
Zgolj navlažitev materiala 
pred začetkom ni dovolj.

zADRžITE PRAH nA TLEH
Potem, ko ste uporabili
ustrezno orodje in varovalno
opremo, je največja
količina kremenovega prahu, 
ki ga lahko vdihujete na dan, 
čisto majhen kupček ob 
kovancu*

kremenov prah

Slika lokalnega izpušnega prezračevanja je last Pat Sharkey Engineering Ltd
Slike opreme z nastavkom za odsesavanje je last Core Cut Ltd

TUDI SAMO KRATKA NALOGA LAHKO USTVARI NEVARNE KOLIčINE 
KREMENOVEGA PRAHU – NADZORUJTE VSAKO IZPOSTAVLJENOST

DELCI KREMENOVEGA PRAHU SO TAKO MAJHNI, 
DA LEBDIJO V ZRAKU DLJE IN JIH JE MOGOčE 
VDIHNITI GLOBOKO V PLJUčA

NADZOR KREMENOVEGA PRAHU ZMANJŠUJE TVEGANJE 
ZA RAKA NA PLJUčIH, SILIKOZO IN EMFIZEM
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5 UDELEžITE sE 
UsPosABLJAnJA
Zavedajte se nevarnosti pri 
izpostavljenosti 
kremenovemu prahu 
in se poučite kako 
in kdaj uporabljati 
naprave in zaščitno 
opremo.



nEVAREn PRAH
kAJ JE kREmEn?
Kremen je povsod. Je del opek, betona
in malte. Je v ploščicah in strešnih kritinah. 
Najdemo ga v naravi, v kamnu in skalah. 
Celo nekatera polnila in plastični izdelki so 
narejeni iz kremena. Kremen je varen, 
če ga pustimo pri miru. Če delate
z materiali, ki so narejeni iz kremena, 
proizvajate kremenov prah.

kAJ JE kREmEnoV PRAH?
Kremenov prah je drobni prah, ki nastane
ob rezanju, vrtanju, mletju ali peskanju materialov
in izdelkov, kot so kamen, opeke, beton, ploščice
ali malta.

kREmEnoV PRAH nA DELU

zAkAJ JE kREmEnoV PRAH
nEVAREn?
Kremenov prah je lahko nevaren, če ga vdihujete.
Delci kremenovega prahu so manjši kot navadni 
prah in lahko potuje globoko v pljuča ter 
poškoduje pljučno tkivo, kar posledično vodi 
v resne pljučne bolezni. Kremenov prah lahko 
povzroči raka, silikozo in bolezni, kot sta emfizem

in bronhitis.
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oD koD PRIHAJA kREmEnoV PRAH?

kAmEn

BETon

oPEkA

PLoscIcE In 
sTREsnE kRITInE mALTA

IZPOSTAVLJENOST 
KREMENOVEMU PRAHU 

PRI DELU
500.000 V VELIKI 

BRITANIJI
5 MILIJONOV V EVROPI

2,2 MILIJONA V ZDA
10 MILIJONOV V INDIJI

23 MILIJONOV NA 
KITAJSKEM

15 LJUDI NA
TEDEN UMRE

V VELIKI BRITANIJI
ZARADI RAKA NA 

PLJUČIH, KI JE 
NASTAL ZARADI
KREMENOVEGA 

PRAHU

PoLAGAnJE GRAmozA

GRADnJA PREDoRoV oBDELAVA kAmnA

PomETAnJE

PoLAGAnJE oPEkREzAnJE BETonA

Sodelujmo v boju proti poklicnemu raku

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana podpira kampanjo 

»Ne smemo izgubljati časa« IOSH pri preprečevanju tisočih 

prezgodnjih smrti zaradi poklicnega raka – izvedite več na

www.notimetolose.org.uk/slovenia

NO TIME
TO LOSE

DVI Ljubljana 

V sodelovanju z


