Prenos svinca
iz delovnega
v domače okolje
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Prenos svinca iz delovnega
Delavci, ki se pri svojem delu srečujejo s svincem
lahko le tega prenesejo v domače okolje.
Svinčeni prah se lahko oprime las, obleke in predmetov
ter se naloži v in na avtomobil.
Po teh poteh ga prenašamo v domače okolje.

Pomembno je:
• da se celotna delovna obleka in
nogavice dajo dnevno v pranje v službi,
• da pred nastopom dela oblečemo čisto,
oprano delovno obleko,
• da se osebna obleka shranjuje le
v »čistem« delu garderobe,
• da osebnih predmetov ne vnašamo
v delovno okolje,
• da pred odhodom iz delovnega
mesta poskrbimo za temeljito
tuširanje in umivanje lasišča,
ter čistočo rok in nohtov.
Da svincu in njegovim škodljivim vplivom
ne bi izpostavili družine, je potrebno
dosledno izvajanje preventivnih ukrepov
na delovnem mestu.

v domače okolje
Ne ogrožajmo zdravja svojih najbližjih.
Nosečnice in majhni otroci so na
škodljive vplive svinca najbolj občutljivi.
V domače okolje vstopajmo čisti in urejeni v
domačih oblačilih. V dom ne vnašajmo obleke in
predmetov z delovnega mesta. Tudi doma
poskrbimo za izvajanje higienskih ukrepov.
Skrbimo, da bodo lasje, roke, nohti čisti in tako
varujmo zdravje družine.
Ne pozabimo, da lahko onesnažen prah v
svojem kožuščku s potepa prinesejo
tudi hišni ljubljenčki.

Kje vse nosimo
svinec iz službe v
domačE okolje?
SviNEC V OBLIKI PRAHU
se prenaša preko:
• osebnih predmetov
npr. mobilnih telefonov, očal,
nakita, ročnih ur, cigaretnih
škatel, robčkov, …
•
•
•
•

las, brade in brkov
rok - tudi za nohti
oblek in čevljev
orodja in druge opreme

preprečimo
TVEGANJE!

ukrepi za preprečevanje
Izpostavljenosti svincu na
delovnem mestu
Uvedeni preventivni ukrepi za zmanjšanje
izpostavljenosti svincu na delovnem mestu in
njihovo dosledno izvajanje:
• preprečevanje navzkrižnega onesnaževanja –
onemogočeno križanje civilnih in delovnih poti
• uporaba osebne zaščitne opreme, ki je predpisana
za določeno delovno mesto - delovna oblačila,
rokavice, očala, maska, …
• ločene garderobne omarice za shranjevanje civilne in
delovne obleke, ki se nahajajo v ločenih prostorih.
• dnevno zagotovljena čista delovna obleka
• puščanje onesnaženih oblačil na delovnem mestu
• ločeno pranje delovnih oblačil –
delovnih oblačil delavec ne nosi domov
• orodja in podobnih predmetov se ne prenaša
iz delovnega v domače okolje
• HIGIENA pred odhodom domov,
kar zajema: umivanje rok, tuširanje, las, telesa, brade, ...
• obveščanje in krepitev znanja delavcev in njihovih
družinskih članov o tveganjih, povezanih s svincem, ter
higienskih ukrepih, ki so bistveni za zmanjšanje izpostavljenosti in za
katere mora poskrbeti delavec sam
• redni zdravniški pregledi in ocenjevanje
izpostavljenosti svincu na delovnem mestu

ukrepi za preprečevanje
Izpostavljenosti svincu
v domačem okolju
Poleg izvajanja preventivnih ukrepov na
delovnem mestu je za zagotovitev varovalnega
učinka potrebno dosledno izvajanje le teh tudi v
domačem okolju.
• Izogibamo se kopičenju in raznosu prahu
Namesto metle uporabljajmo sesalnike s kakovostnimi HEPA ali
vodnimi filtri. Neprimerni sesalniki so vir raznosa prahu!
Izogibajmo se namestitvi bogatih zaves in preprog v stanovanju ter
racionalno uporabo plišastih igrač - te naj bodo pralne
in se obdobno perejo.
• imamo Ustrezen režim prehrane
Uživamo 5 obrokov raznovrstne hrane dnevno: prehrana
naj vsebuje veliko kalcija, železa in vitamina C. Domače vrtnine
pred zaužitjem dobro operemo.
• Izogibamo se stiku z onesnaženim prahom v okolici doma
	Otrok naj ne sodeluje pri delih v okolici doma, pri katerih
se praši in naj se nikdar ne igra na gradbišču, na makadamu
oz. na golih tleh kjer je onesnažen prah.
• otrokom povsod dosledno umivamo rokE
Roke otrokom umijemo po igri, med igro in jedjo, pred jedjo –
tudi pred prigrizki na igrišču; kot zasilno nadomestilo za vodo
uporabimo vlažilne robčke za enkratno uporabo.

V stanovanju ne pometamo!
prah mokro brišemo in
uporabljamo sesalEC s hepa ali
vodnim filtrom - s tem se izognemo
dvigovanju svinca v obliki prahu!

Izogibamo se namestitvi preprog in zaves, kjer se kopiči
svinec v obliki prahu - ta se kopiči tudi v plišastih igračah,
zato imamo le teh čim manj in jih po potrebi operemo!
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