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1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν για να παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση στους οργανισμούς σχετικά 
με τον τρόπο επίτευξης της Πιστοποίησης συμμόρφωσης με ορισμένες υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την εργασία με αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (respirable crystalline silica - 
RCS) όπως ορίζονται στις Οδηγίες. 
Για να αποκτήσουν την Πιστοποίηση, οι Οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις Ενότητες 3-9 και να υιοθετήσουν τη διαδικασία που ορίζεται στην Ενότητα 10. 
Αφού επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση από την Greencap θα παρασχεθεί Βεβαίωση πιστοποίησης (Certificate 
of Accreditation) (Παράρτημα Γ) από την Greencap. 
Αυτές οι Οδηγίες δεν προορίζονται να είναι μια πλήρης περιγραφή όλων των νομοθετικών απαιτήσεων 
υγείας και ασφάλειας για έναν Οργανισμό. Συνιστάται ιδιαίτερα όπως όλοι οι Οργανισμοί λάβουν 
επαγγελματικές συμβουλές όσον αφορά την τήρηση όλων των υποχρεώσεών τους για την υγεία και την 
ασφάλεια για κάθε Πολιτεία ή Επικράτεια. 

2 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
Ο σκοπός αυτής της Οδηγίας Υγείας και Υγιεινής (Health and Hygiene Guideline), είναι να παράσχει 
καθοδήγηση για τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με το αναπνεύσιμο κρυσταλλικό 
διοξείδιο του πυριτίου (RCS) την πολύ λεπτή σκόνη (αναπνεύσιμο κλάσμα - κάτω από 10 μm σε διάμετρο) 
που παράγεται από την κατασκευή, την επεξεργασία, την κοπή, τη διαμόρφωση και την επεξεργασία των 
προϊόντων που περιέχουν διοξείδιο του πυριτίου όπως η Τεχνητή Πέτρα (Engineered Stone - ES). 
Το RCS διεισδύει περνώντας  την άμυνα του σώματος και εισέρχεται στις χαμηλότερες περιοχές των 
πνευμόνων προκαλώντας ουλοποίηση του ιστού που οδηγεί σε πυριτίαση που μπορεί να προκαλέσει θάνατο. 
Η έκθεση σε RCS μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περαιτέρω παθήσεις όπως Νεφρική νόσο, Φυματίωση, 
Καρδιακή νόσο, Αυτοάνοσες ασθένειες, Χρόνια Πνευμονική Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (COPD) (π.χ. 
εμφύσημα) και ενδεχομένως να εξελιχθεί ως τον θάνατο. 
Όλοι οι οργανισμοί υπόκεινται στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της πολιτείας (ή της επικράτειας). Γενικά, 
Πρόσωπα που Ασκούν μια Επιχείρηση ή Δραστηριότητα (PCBU) (Persons Conducting a Business or 
Undertaking - PCBU) πρέπει να εξασφαλίζουν, στο βαθμό που είναι λογικά εφικτό, την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη 
Νομοθεσία της Πολιτείας και της Επικράτειας για την RCS (State and Territory Legislation): 

a. Απαιτεί τα PCBU να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους τους. 

b. Απαιτεί τα PCBU να μειώσουν την έκθεση σε ατμοσφαιρικά ρυπαντικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων 
των RCS σε συγκέντρωση τόσο χαμηλή όσο είναι λογικά εφικτό (ALARP) και να ελέγχουν την προσωπική 
έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα από τα δημοσιευμένα πρότυπα έκθεσης στο χώρο εργασίας.  

c. Καθορίζει ένα μέγιστο πρότυπο έκθεσης στον χώρο εργασίας για το RCS όχι πάνω από 0,1 mg⁄m3 (Χρονικά 
Σταθμισμένη Τιμή σε περίοδο αναφοράς (TWA) 8 ωρών) (Time Weighted Average - TWA) (δηλαδή το 
ανώτατο όριο του TWA στο οποίο μπορεί να εκτεθεί ένας εργαζόμενος σε μια οκτάωρη εργάσιμη ημέρα 
για μια πενθήμερη εβδομάδα)· και 

d. Απαιτεί ότι για τους εργαζόμενους που έχουν εκτεταμένες εργάσιμες ημέρες (εκτεταμένες βάρδιες) ή 
εργάζονται σε παραλλαγές των ωρών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, το πρότυπο έκθεσης πρέπει να 
προσαρμόζεται αναλόγως. 

Αυτές οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από την Greencap οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες στην Επαγγελματική 
Υγεία και Ασφάλεια (WHS) που παρέχουν τα πρακτικά και εφικτά ελάχιστα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
από τα PCBU για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης και των κινδύνων που σχετίζονται με το RCS και 
προτείνουν μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνου για: 

a. Προσδιορισμό - διαδικασία προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που ενέχουν κίνδυνο έκθεσης στο RCS. 

b. Εκτίμηση  - διαδικασία αξιολόγησης της έκτασης του κινδύνου από δραστηριότητες με RCS. 
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c. Έλεγχο - διαδικασία αντιμετώπισης του κινδύνου με εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση της έκτασης του 
κινδύνου.  

d. Αξιολόγηση - διαδικασία ελέγχου του βαθμού επιτυχίας των μέτρων ελέγχου.  

e. Διατήρηση αρχείων - παρέχει παραδείγματα και διαστήματα διατήρησης για την τεκμηρίωση σχετικά με 
τα στοιχεία a-d. 

3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

3.1 Καθήκοντα του PCBU 

Το PCBU πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι στον χώρο εργασίας εξαλείφονται ή, εάν αυτό δεν είναι 
λογικά εφικτό, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους στο μέτρο που είναι λογικά εφικτό. 

Το PCBU έχει καθήκον να διαβουλεύεται με τους Εργαζομένους σχετικά με θέματα Υγείας και Ασφάλειας και 
μπορεί επίσης να έχει καθήκοντα διαβούλευσης, συνεργασίας και συντονισμού με άλλους υπόχρεους. 

Οι κανονισμοί WHS/OHS της Πολιτείας και της Επικράτειας περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις 
για τους Εργοδότες/PCBU για τη διαχείριση των κινδύνων χημικών, ατμοσφαιρικών ρύπων (όπως το 
αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου) και των κινδύνων των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων 
κινδύνων που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας.  

3.2 Καθήκοντα Εργαζομένου 

Οι εργαζόμενοι έχουν καθήκον να φροντίζουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλειά 
τους και να μην αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που επηρεάζει δυσμενώς την υγεία και την ασφάλεια 
άλλων προσώπων.  Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις εύλογες οδηγίες που τους 
παρέχονται, στο μέτρο που είναι λογικά ικανοί και πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις εύλογες πολιτικές 
και διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας για τις οποίες έχουν ενημερωθεί και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

Εάν ο Εργοδότης/PCBU παρέχει αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό ή ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό, ο Εργαζόμενος πρέπει, στο μέτρο που είναι λογικά ικανός, να χρησιμοποιεί ή να φέρει τον 
εξοπλισμό σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγίες και την εκπαίδευση που παρέχονται. 

3.3 Ρόλοι και ευθύνες 

Οι ακόλουθοι ρόλοι και ευθύνες ισχύουν για την εφαρμογή αυτών των οδηγιών: 

a. ‘Ένας οργανισμός πρέπει να αναπτύξει ένα Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας ("Σχέδιο") (Health and Safety 
Plan - “Plan”) για να επιτευχθούν τα στοιχεία αυτών των οδηγιών που απαριθμούνται στην Ενότητα 3 
έως 9 για να μπει στη διαδικασία πιστοποίησης όπως περιγράφεται στην Ενότητα 10. 

b. Ένας οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει ποιος εντός του οργανισμού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή 
και την τήρηση του συνόλου του Σχεδίου, καθώς και εκείνων που είναι υπεύθυνοι για διάφορα μέρη του 
Σχεδίου. Οι οργανισμοί πρέπει να αποφασίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη 
διαχείριση των στοιχείων των οδηγιών μέσω διαβουλεύσεων με τους κατάλληλους εργαζόμενους.  

c. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το σύνολο του Σχεδίου και την εφαρμογή των τμημάτων του 
Σχεδίου πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη των απαιτήσεων του Σχεδίου όπως καθορίζονται στο 
Τμήμα 3 έως 9. 

d. Είναι ευθύνη του Οργανισμού να παρέχει την κατάλληλη εποπτεία των εργαζομένων. 

4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

a. Ο Οργανισμός αναπτύσσει μια Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (Health and Safety Policy) σε 
διαβούλευση με τους εργαζόμενους (Ένα παράδειγμα μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα Α 1.1).  Η 
αποτελεσματική διαβούλευση περιλαμβάνει: 
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i.  Συζήτηση για θέματα υγείας και ασφάλειας· 

ii. Ακρόαση και να ανάδειξη ανησυχιών· 

iii.  Αναζήτηση και να κοινοποίηση απόψεων και πληροφοριών· και 

iv.  Να λαμβάνεται υπόψη τι λένε οι εργαζόμενοι πριν ληφθούν αποφάσεις. 

b. Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια πρέπει να προβάλλεται σε συναφείς τομείς του χώρου 
εργασίας και να αναφέρεται στην υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της 
RCS. 

5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ RCS 

5.1 Προσδιορισμός των κινδύνων από RCS 

a. Ο Οργανισμός πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει εντοπίσει τομείς και δραστηριότητες των εργασιών τους 
στις οποίες υπάρχει RCS. 

b. Η βέλτιστη πρακτική απαιτεί τη διαβούλευση με τους εργαζομένους για τον εντοπισμό των κινδύνων 
RCS. 

c. Οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι από RCS πρέπει να καταγράφονται σε μητρώο κινδύνων. 

d. Η διαδικασία εντοπισμού και καταγραφής των κινδύνων από RCS διεξάγεται σε συνεχή βάση και ιδίως 
όταν χρησιμοποιούνται νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ή εφαρμόζονται νέες διαδικασίες ή 
καταργούνται διαδικασίες. 

Το 0 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός μπορεί να εντοπίσει τομείς 
του χώρου εργασίας που παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο από RCS και το Παράρτημα Α 1.3 δίνει ένα 
παράδειγμα μητρώου κινδύνων στο οποίο καταγράφεται ο εντοπισμένος κίνδυνος από RCS. 

6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ RCS 

6.1 Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης από RCS 

a. Όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν αξιολογήσει τον κίνδυνο έκθεσης (συνήθως 
υψηλού, μέσου ή χαμηλού βαθμού) σε RCS για τους εργαζομένους για όλα τα καθήκοντα που έχουν 
αναγνωριστεί ως δραστηριότητες δημιουργίας RCS (κίνδυνοι ανατρέξτε στην ενότητα 5.1).  
Παραδείγματα δίδονται στο 0. 

b. Τα επηρεαζόμενα μέρη, π.χ. οι εργαζόμενοι, πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης 
κινδύνου RCS.  Η οργάνωση πρέπει να διαβουλευτεί με τους εργαζομένους κατά τη διαδικασία 
διαχείρισης κινδύνου και να αποδείξει ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις. 

c. Οι εκτιμήσεις του κινδύνου έκθεσης σε RCS πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως (σύμφωνα με το 
παράδειγμα στο 0 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης). 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ RCS 

7.1 Έλεγχος των κινδύνων από RCS  

Αφού ένας οργανισμός εντοπίσει τους κινδύνους και καταγράψει τις αξιολογήσεις κινδύνου που 
σχετίζονται με το RCS: 
a. Ο οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει ελέγχους για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

από τη σκόνη RCS. 

b. Ο οργανισμός πρέπει να τεκμηριώνει τους ελέγχους που χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση ή 
την εξάλειψη του κινδύνου που εντοπίζεται και αξιολογείται στο μητρώο κινδύνου (παράδειγμα στο 0). 
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c. Ο οργανισμός αποδεικνύει ότι έχει εξετάσει την ιεραρχία ελέγχου έξι βαθμίδων που περιγράφεται 
κατωτέρω κατά την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Ειδικά:  

i. Όπου είναι δυνατόν, ο Οργανισμός θα πρέπει να εξαλείψει τις διαδικασίες ή τον εξοπλισμό που 
δημιουργούν και εκθέτουν τους εργαζομένους σε συγκεντρώσεις σκόνης RCS πάνω από τα όρια 
που ορίζονται στα Πρότυπα Έκθεσης στο Χώρο Εργασίας για Αερομεταφερόμενους Ρυπαντές και 
τη σχετική νομοθεσία της Πολιτείας και της Επικράτειας. 

ii. Εάν δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν οι διαδικασίες ή ο εξοπλισμός που δημιουργούν και εκθέτουν 
τους εργαζομένους σε υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης RCS, ο οργανισμός, όπου αυτό είναι δυνατό, 
πρέπει να τις υποκαθιστά με εναλλακτικές διαδικασίες εργασίας ή εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

iii. Οι οργανισμοί πρέπει να απομονώνουν περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα σκόνης RCS από 
καθορισμένες καθαρές περιοχές για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση. 

iv. Ανάληψη ελέγχων Μηχανικού σχεδιασμού - βλ. Ενότητα 7.2 

v. Ανάληψη Διοικητικών ελέγχων - βλ. Ενότητα 7.3 

vi. Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αναπνευστικό 
προστατευτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας - βλέπε ενότητα 7.3.1 και 7.3.2. 

7.2 Έλεγχοι Μηχανικού σχεδιασμού RCS 

a. Ο Οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί ελέγχους μηχανικού σχεδιασμού ως πρωταρχικό έλεγχο για 
τη μείωση των προσωπικών εκθέσεων σε RCS, όπου οι έλεγχοι υψηλότερου επιπέδου δεν συγκρατούν 
τον κίνδυνο έκθεσης σε RCS σε ασφαλή επίπεδα. Κατά κύριο λόγο αυτό ισχύει για παράδειγμα, σε 
συστήματα καταστολής με νερό και χρήση τοπικών συστημάτων εξαερισμού για την απομάκρυνση των 
ρύπων, την απομόνωση των χώρων εργασίας όπου δημιουργείται σκόνη RCS και την απομόνωση του 
συστήματος εξαερισμού από άλλες περιοχές εργασίας. 

i.  Για παράδειγμα, οι χειριστές αέρα κλιματισμού για καθαρές περιοχές θα πρέπει να διαχωρίζονται 
από εκείνους για τις μολυσμένες περιοχές.  

ii.  Παραδείγματα καθοδήγησης μπορείτε να βρείτε στο 0 Έλεγχοι Μηχανικού σχεδιασμού. Υπάρχει 
διαδικτυακή τεκμηρίωση που είναι ελεύθερα προσβάσιμη στους ιστοτόπους κρατικών 
ρυθμιστικών/νομοθετικών οργάνων στην Ασφαλή Εργασία Αυστραλία (Safe Work Australia) και 
σε κάθε πολιτεία και επικράτεια www.safeworkaustralia.gov.au.   

b. Οι έλεγχοι Μηχανικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να τεκμηριώνονται στο μητρώο 
κινδύνων σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες (βλέπε 0 για παραδείγματα) 

7.3 Διοικητικοί έλεγχοι του RCS 

Όταν οι έλεγχοι υψηλότερου επιπέδου (π.χ. εξάλειψη, απομόνωση, μηχανικός σχεδιασμός) δεν ελέγχουν 
επαρκώς τους κινδύνους από RCS σε αποδεκτά επίπεδα, τότε εφαρμόζονται διοικητικοί έλεγχοι για τον 
περαιτέρω έλεγχο του κινδύνου από RCS. Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τη χρήση διαδικασιών, 
κατάρτισης, εποπτείας και σχεδιασμού εργασίας, ως εξής: 

a. Οι διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στον τομέα εργασίας, πρέπει να περιλαμβάνουν: Ασφαλείς 
Διαδικασίες Εργασίας (Safe Work Procedures - SWP), Δηλώσεις Ασφαλούς Μεθόδου Εργασίας (Safe 
Work Method Statements - SWMS) και Ανάλυση Ασφάλειας Εργασίας (Job Safety Analysis - JSA) όπου 
ενδείκνυται.   Ένα παράδειγμα SWMS παρέχεται στο Παράρτημα Α 1.4· 

b. Όπου απαιτείται, η χρήση εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού συστήματος (RPE - ΠΕΑ) και 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE - ΕΑΠ)· και  

c. Οι οργανισμοί θα εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι καθοδηγούνται και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα 
για τον εντοπισμό κινδύνων και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το RCS, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης ΠΕΑ και ΕΑΠ. 

 Περαιτέρω παραδείγματα και οδηγίες για τους διοικητικούς ελέγχους παρέχονται στο 0 

http://www.safeworkaustralia.gov.au/
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7.3.1 Προστατευτικός εξοπλισμός αναπνευστικού συστήματος (Respiratory Protective 
Equipment)   

Όταν υπάρχει ανάγκη να φορούν οι εργαζόμενοι ΠΕΑ για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που 
σχετίζονται με το RCS, πρέπει να εφαρμοστούν τα εξής: 

a. Πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές προσαρμογής και να τηρηθούν τα αρχεία: 

i.  Κάθε φορά που παρέχεται νέα μάρκα ή μοντέλο αναπνευστήρα· 

ii.  Κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στα χαρακτηριστικά του προσώπου ή τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του χρήστη, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη στεγανότητα του προσώπου, για 
παράδειγμα μεγάλη αλλαγή βάρους· και  

iii.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετά την εκτίμηση των κινδύνων, είναι εύλογο μία ή δύο φορές 
ετησίως. 

b. Εάν απαιτείται αρνητική πίεση (επαναχρησιμοποιήσιμη), απαιτούνται δοκιμές κατάλληλης εφαρμογής 
και οι εργαζόμενοι πρέπει να ξυρίζονται.  

c. Οι αναπνευστικοί μηχανισμοί καθαρισμού αέρα (PAPR), χαλαρής εφαρμογής που έχουν σχεδιαστεί για 
να σχηματίζουν μόνο μερική στεγανότητα με το πρόσωπο ή τις κουκούλες του χρήστη, που εφαρμόζουν 
χαλαρά γύρω από το λαιμό ή τους ώμους του χρήστη, δεν απαιτούν δοκιμή εφαρμογής. 

d. Οι αναπνευστήρες μίας χρήσης δεν είναι κατάλληλοι για εργαζόμενους που εκτίθενται σε RCS.  

e. Σημείωση: υπάρχουν υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του ΠΕΑ και ιατρική αξιολόγηση για τα άτομα 
αυτά αναφέρεται στο τμήμα επιτήρησης της υγείας 8.2. 

Περισσότερες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο  Πρότυπο AS/NZS 1715, επιλογή, χρήση και συντήρηση 
προστατευτικού εξοπλισμού αναπνοής ή Πρότυπο Κώδικα Πρακτικής (Model Code of Practice) : Διαχείριση 
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για περισσότερες πληροφορίες. 

7.3.1.1 Απαιτήσεις εκπαίδευσης για Προστατευτικό Εξοπλισμό Αναπνοής 
Απαιτείται εκπαίδευση για όλους τους νέους εργαζόμενους και για όλους τους εργαζομένους σε συνεχή βάση.  
Το πρότυπο AS/NZS 1715, επιλογή, χρήση και συντήρηση του προστατευτικού εξοπλισμού αναπνοής 
δηλώνει ότι η συχνότητα εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα του προγράμματος και τον 
βαθμό κινδύνου, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον ετησίως. 
Η εκπαίδευση για ΠΕΑ καλύπτει τις ακόλουθες πτυχές: 

a. Γιατί απαιτείται ο ΠΕΑ;  

b. Πότε απαιτείται να φοράτε ΠΕΑ; 

c. Πώς λειτουργεί ο ΠΕΑ;  

d. Περιορισμοί του ΠΕΑ; 

e. Πώς να βάλετε και να βγάλετε σωστά τον ΠΕΑ; 

f. Πώς να διεξάγετε έναν έλεγχο εφαρμογής για αρνητική και θετική πίεση;  

g. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήστε τον ΠΕΑ;  

h. Πότε και πώς να αντικαταστήσετε τα φίλτρα· και  

i. Πώς και πού να φυλάσσεται τον ΠΕΑ όταν δεν χρησιμοποιείται. 

7.3.2 Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Οι τυχόν υπόλοιποι κίνδυνοι πρέπει να ελαχιστοποιηθούν με τα κατάλληλα ΜΑΠ σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Κώδικα Πρακτικής Ασφαλής Εργασία Αυστραλία (Safe Work Australia (SWA) 
Code of Practice) : Τρόπος διαχείρισης κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, Μάιος 2018 
- https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1901/code_of_practice_-
_how_to_manage_work_health_and_safety_risks_1.pdf. 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1901/code_of_practice_-_how_to_manage_work_health_and_safety_risks_1.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1901/code_of_practice_-_how_to_manage_work_health_and_safety_risks_1.pdf
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Τα ΜΑΠ περιορίζουν την έκθεση στις βλαβερές συνέπειες ενός κινδύνου αλλά μόνο αν οι εργαζόμενοι 
φορούν και χρησιμοποιούν σωστά τα ΜΑΠ.  Παραδείγματα ΜΑΠ περιλαμβάνουν καλύμματα αυτιών, 
αναπνευστήρες (δείτε 7.3.1), μάσκες προσώπου, κράνη, γάντια, ποδιές και προστατευτικά γυαλιά. 
Όπου τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον χώρο εργασίας, οι Οργανισμοί πρέπει:  

a. Να επιλέξουν ΜΑΠ για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο στην υγεία και την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη φύση της εργασίας 
και κάθε κίνδυνο που συνδέεται με την εργασία και είναι κατάλληλου μεγέθους και εφαρμογής και 
λογικά άνετο για τον εργαζόμενο που πρέπει να το χρησιμοποιήσει ή να το φορέσει, επίσης να· 

i. παρέχουν στους εργαζόμενους είδη όπως μπότες από καουτσούκ, ρούχα μίας χρήσης (φόρμες) 
ή/και ποδιές για την πρόληψη της ρύπανσης των ενδυμάτων· και  

ii. απαιτούν από τους εργαζόμενους να αλλάξουν τα ρούχα που έχουν μολυνθεί από RCS προτού 
βγουν τις καθορισμένες περιοχές εργασίας και αυτά τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί να τα 
διαχειρίζεται ο οργανισμός δηλαδή να μη τα παίρνουν οι εργαζόμενοι στο σπίτι.  

b. επιβεβαιώνουν ότι τα ΜΑΠ συντηρούνται, επισκευάζονται και αντικαθίστανται έτσι ώστε να 
εξακολουθεί να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τον εργαζόμενο που τα χρησιμοποιεί, διασφαλίζοντας 
μεταξύ άλλων ότι ο εξοπλισμός είναι καθαρός, υγιεινός και σε καλή κατάσταση λειτουργίας· 

c. παρέχουν στον εργαζόμενο πληροφορίες, εκπαίδευση και οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση και 
εφαρμογή των ΜΑΠ και την αποθήκευση και συντήρηση των ΜΑΠ. και 

d. εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι, στο μέτρο που είναι εύλογα ικανοί, χρησιμοποιούν ή φορούν τα ΜΑΠ 
σύμφωνα με κάθε πληροφορία, εκπαίδευση ή εύλογη οδηγία που τους έχει δοθεί και δεν χρησιμοποιούν 
λανθασμένα σκόπιμα ή βλάπτουν τον εξοπλισμό. 

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
Ένα ουσιαστικό μέρος του ελέγχου των κινδύνων και τήρηση αυτών των οδηγιών για την υγεία και την 
υγιεινή για το RCS είναι η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης και η αξιολόγηση της επιτυχίας της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου για τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με το RCS. Στην 
πραγματικότητα, η παρακολούθηση του χώρου εργασίας και η επιτήρηση της υγείας αποτελούν μορφές 
παρακολούθησης και αυτές εξετάζονται στις ακόλουθες ενότητες.  

8.1 Παρακολούθηση προσωπικής έκθεσης στο χώρο εργασίας 

Η παρακολούθηση της έκθεσης αναφέρεται στην Ενότητα 7 - Ενότητα 50 των Προτύπων  Κανονισμών 
Ασφαλείας και Υγείας Χώρου Εργασίας 2019 της υπηρεσίας Ασφαλής Εργασία Αυστραλίας (Safe Work 
Australia Model Workplace Health and Safety Regulations 2019), και δηλώνει: 

a. Ένα PCBU πρέπει να διασφαλίζει ότι διεξάγεται παρακολούθηση του αέρα για τον προσδιορισμό της 
συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα μίας ουσίας ή ενός μείγματος στον χώρο εργασίας για την οποία 
εφαρμόζεται ένα πρότυπο έκθεσης εάν: 

i. Το πρόσωπο δεν είναι εύλογα βέβαιο εάν η ατμοσφαιρική συγκέντρωση της ουσίας ή του 
μείγματος στο χώρο εργασίας υπερβαίνει το σχετικό πρότυπο έκθεσης· ή  

ii. Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία.  

b. Εάν απαιτείται παρακολούθηση· 

i. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να εγκριθεί από αρμόδιο πρόσωπο, για παράδειγμα 
έναν πιστοποιημένο επαγγελματία υγιεινής εργασίας (certified occupational hygienist - COH), 
πλήρες μέλος του Αυστραλιανού Ιδρύματος Υγιεινολόγων Εργασίας ή με ισοδύναμο διεθνές 
δίπλωμα, ή πρόσωπο που θεωρείται αρμόδιο λόγω κατάλληλης εκπαίδευσης και εμπειρίας· και 

ii. Όλες οι δραστηριότητες παρακολούθησης θα διεξάγονται από Αρμόδιο Πρόσωπο. 

c. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της προσωπικής έκθεσης θα πρέπει να αναλύονται στατιστικά 
και τα αποτελέσματα θα συγκρίνονται με τα πιο πρόσφατα πρότυπα έκθεσης στο χώρο εργασίας της 
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Ασφαλής Εργασία Αυστραλία που δημοσιεύονται στο σύστημα πληροφοριών επικίνδυνων χημικών 
(hazardous chemical information system - HCIS) το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Safe Work 
Australia.  

d. Τα αρχεία παρακολούθησης πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις  απαιτήσεις των κανονισμών (βλέπε 
Ενότητα 4.2) 9). 

e. Πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους τα δεδομένα παρακολούθησης της έκθεσής τους, γενικά με 
μια επιστολή. Παρατίθεται ένα παράδειγμα προσωπικής παρακολούθησης 0. 

8.2 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας 

Η παρακολούθηση της υγείας συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων για την 
ταυτοποίηση των ζητημάτων υγείας σε πρώιμο στάδιο ώστε να μειωθούν ή να αποφευχθούν περαιτέρω 
προβλήματα υγείας. 
Οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να εκτεθούν σε RCS πρέπει να έχουν εξεταστεί για τα εξής από 
εγγεγραμμένο γιατρό Επαγγελματικής Υγείας: 

a. Αξιολόγηση της υγείας πριν από την πρόσληψη· (Το παράρτημα Α 1.8 αποτελεί παράδειγμα αίτησης 
για αξιολόγηση υγείας πριν από την πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου).  

b. Συνεχή επιτήρηση της υγείας· και 

c. Αξιολόγηση μετά την απασχόληση.  

Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσει: 

a. ότι ένας Γιατρός Εππαγγελματικήε Υγείας/Πνευμονολόγος ασχολείται για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων για την επιτήρηση της υγείας και την επίβλεψη των αξιολογήσεων υγείας·  

b. ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για την ανάγκη παρακολούθησης της υγείας·  

c. ότι παρέχεται επιτήρηση της υγείας από: 

i. Έναν εγγεγραμμένο γιατρό Επαγγελματικής Υγείαςς/Πνευμονολόγο - λεπτομέρειες για τον οποίο 
μπορείτε να βρείτε στο www.racp.edu.au/about/college-structure/australasian-faculty-of-
occupational-and-environmentalmedicine/find-a-consultant· 

d. Ο Οργανισμός καλύπτει όλα τα έξοδα επιτήρησης της υγείας· και  

e. οι εκθέσεις αξιολόγησης και παρακολούθησης της υγείας φυλάσσονται εμπιστευτικά για την ελάχιστη 
απαιτούμενη περίοδο (ανατρέξτε στην Ενότητα 9). 

8.3 Επαλήθευση των ελέγχων 

a. Ο Οργανισμός θα εξασφαλίσει ότι διαθέτει ένα πρόγραμμα για να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι Μηχανικού 
σχεδιασμού, οι Διοικητικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ΜΑΠ για το RCS (προσδιορίζονται στις ενότητες 7.2 
έως 7.3.2) επαληθεύονται ως αποτελεσματικοί. Παραδείγματα επαλήθευσης θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν: 

i. Επιθεωρήσεις του χώρου εργασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τηρούνται τα SWP, SWMS ή άλλες διαδικασίες. 

ii. Οπτικές επιθεωρήσεις / Διελεύσεις για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός και τα χειριστήρια 
λειτουργούν ικανοποιητικά. 

iii. Εξέταση εγγράφων και αρχείων. 

iv. Η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού διεξάγεται όπως απαιτείται. 

v. Συζητήσεις με τους εργαζόμενους για τον εντοπισμό των συνεχιζόμενων κινδύνων από RCS και για 
την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ελέγχων. 

b. Συνιστάται κάθε οργανισμός να έχει κάποια μορφή σχεδίου δράσης που να τεκμηριώνει 
προγραμματισμένα μελλοντικά σχέδια για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε RCS. 

http://www.racp.edu.au/about/college-structure/australasian-faculty-of-occupational-and-environmentalmedicine/find-a-consultant
http://www.racp.edu.au/about/college-structure/australasian-faculty-of-occupational-and-environmentalmedicine/find-a-consultant
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8.4 Περιστατικά και έρευνες 

Η διερεύνηση περιστατικών είναι ένα κλειδί για τη βελτίωση της οργάνωσης στη διαχείριση κινδύνων για την 
υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του RCS. Η ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναφέρουν 
όλα τα περιστατικά και τα παραλίγο ατυχήματα που σχετίζονται με τη δυνητική έκθεση σε RCS αποτελεί 
πρωταρχικό μέσο για την εξασφάλιση της ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων μελλοντικών αρνητικών 
αποτελεσμάτων για την υγεία. 

a. Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει διαδικασία διαχείρισης περιστατικών για τη διερεύνηση των 
περιστατικών. Όταν τα άτομα έχουν δυνητικά εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα RCS, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι θα επανεξεταστούν και θα βελτιωθούν, σε συνεννόηση με τους 
εργαζομένους, ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση περιστατικών. 

b. Εάν η αξιολόγηση της υγείας ενός εργαζομένου (ανατρέξτε στην ενότητα 8.2) υποδεικνύει ότι ο 
εργαζόμενος μπορεί να έχει ασθενήσει ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε RCS, ο οργανισμός θα πρέπει να 
διεξάγει πλήρη επανεξέταση των συστημάτων/προγράμματος διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας.  

c. Ο οργανισμός πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι ο Νομοθετικός Ελεγκτής στην πολιτεία του ή στην 
επικράτειά του ενημερώνεται για κάθε εργαζόμενο, η ιατρική εκτίμηση του οποίου υποδεικνύει μια 
ασθένεια που σχετίζεται με το RCS. 

d. Τα αποτελέσματα των ερευνών (δηλ. των δράσεων) θα πρέπει να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των 
μελλοντικών περιστατικών και τα αποτελέσματα οποιασδήποτε επίβλεψης της υγείας θα πρέπει να 
κοινοποιούνται από τον επαγγελματία γιατρό στον εργαζόμενο. 

9 ΑΡΧΕΙΑ 
Οι χώροι εργασίας που ενδέχεται να εκθέσουν τους εργαζομένους στην RCS θα παράγουν ορισμένα έγγραφα 
που σχετίζονται με το RCS και αυτά πρέπει να διατηρούνται για σημαντικές χρονικές περιόδους σύμφωνα με 
τη νομοθεσία. 

a. Ο οργανισμός θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων για τα αρχεία που 
σχετίζονται με το RCS. 

b. Πρέπει να τηρούνται αρχεία για: 

i. Την εκπαίδευση των εργαζομένων και των εποπτών (Τα αρχεία εκπαίδευσης επικίνδυνων ουσιών 
(π.χ. RSC) πρέπει να φυλάσσονται επί 5 έτη). Το παράρτημα Α 2.0 περιέχει ένα πρότυπο 
καταγραφής της εκπαίδευσης των εργαζομένων. 

ii. Δεδομένα παρακολούθησης της έκθεσης (30 έτη από την ημέρα που συντάχθηκε το έγγραφο).  

iii. Την καταγραφή δοκιμών εφαρμογής για αναπνευστική προστασία (30 έτη). 

iv. Τις συνεδριάσεις ασφαλείας (7 έτη). 

v. Τον προσδιορισμός κινδύνων, αξιολόγησης και έλεγχο κινδύνου (5 έτη). 

vi. Τις αξιολογήσεις υγείας (30 έτη από την ημέρα που συντάχθηκε το έγγραφο). 

c. Το σύστημα θα πρέπει: 

i. Να είναι ασφαλές και ιδιωτικό. 

ii. Να εξασφαλίζει την εμπιστευτική αποθήκευση των ιατρικών φακέλων. 

d. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας, τα αρχεία πρέπει να προσφέρονται στον αρμόδιο ρυθμιστή στην 
πολιτεία ή στην επικράτειά για αποθήκευση. 

e. Άλλα σχετικά αρχεία που πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνουν: 

i. Αρχεία συντήρησης εξοπλισμού. 

ii. Αρχεία επιθεωρήσεων στον χώρο εργασίας. 
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iii. Αρχεία συμβάντων και έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών. (Το παράρτημα A 1.9 
περιέχει ένα πρότυπο εντύπου διερεύνησης συμβάντων). 

f. Οι οργανισμοί πρέπει, κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, να παρέχουν στους εργαζομένους: 

i. Οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα παρακολούθησης του αέρα (Κανονισμός WHS, Ενότητα 50); 
και 

ii. Τις εκθέσεις αξιολόγησης της υγείας τους (Κανονισμός WHS 378). 
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10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

a. Η πιστοποίηση διεκπεραιώνεται από την Greencap Pty Ltd (θυγατρική της Wesfarmers Ltd).  Η 
πιστοποίηση αποτελείται από δύο μέρη: διαδικτυακή προεπιλογή (έλεγχος εγγράφων και επαλήθευση 
ασφάλισης) και επιτόπιο έλεγχο (εφαρμογή της τεκμηρίωσης). 

b. Οι Kατασκευαστές μπορούν να εγγραφούν για πιστοποίηση συνδεόμενοι στο Cm3 μέσω    του 
αυτόματου συνδέσμου πρόσκλησης που τους αποστέλλεται από το Cm3.  

c. H διαδικτυακή εγγραφή θα απαιτήσει τη μεταφόρτωση και την επαλήθευση των σχετικών 
ασφαλιστικών συμβολαίων των Kατασκευαστών - αστικής ευθύνης, επαγγελματικής αποζημίωσης και 
αποζημίωσης των εργαζομένων.  

d. Oι Kατασκευαστές θα χρειαστεί να απαντήσουν διαδικτυακά σε μια σειρά ερωτήσεων και να 
μεταφορτώσουν κάποια τεκμηρίωση, όπως απαιτείται (ένα αντίγραφο των ερωτήσεων και των 
στοιχείων των πληροφοριών που πρέπει να μεταφορτωθούν, παρατίθεται στο Appendix B:).  Η 
διαδικτυακή διαδικασία δεν θα χρειαστεί πάνω από μία έως δύο ώρες για να ολοκληρωθεί.  

e. Προβλέπεται προκαθορισμένη χρέωση (όλες οι κύριες πιστωτικές κάρτες γίνονται αποδεκτές) και θα 
εκδοθεί και θα αποσταλεί τιμολόγιο και απόδειξη στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που καταχωρήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής διαδικασίας. 

f. Εάν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, πληροφορίες ή τεκμηρίωση μετά από εξέταση από έναν 
αξιολογητή Cm3, θα υπάρξει αποστολή σχολίων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.   

g. Αφού ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι έχουν παρασχεθεί αποδεικτικά στοιχεία που πληρούν τα ελάχιστα 
πρότυπα, η αξιολόγηση θα εγκριθεί. 

h. Η προεπιλογή του Cm3 θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επαλήθευσης όλων των 
ασφαλίσεων. 

i. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικτυακή διαδικασία, ένας εκπρόσωπος της Greencap θα επικοινωνήσει με τον 
καθορισμένο εκπρόσωπο του Kατασκευαστή (συνήθως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών) προκειμένου 
να οργανώσει έναν επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. 

j. Πρέπει να καταβληθεί μια αμοιβή (που θα καθοριστεί από την Greencap βάσει του 
μεγέθους/πολυπλοκότητας του Kατασκευαστή) πριν από την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου 
από την Greencap. 

k. Ο έλεγχος θα προσδιορίσει εάν ο Kατασκευαστής συμμορφώνεται με τα σχετικά Πρότυπα/ Οδηγίες που 
παρατίθενται στην Ενότητα 3 έως 9 του παρόντος εγγράφου. 

l. Εάν ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με τα σχετικά Πρότυπα/ Οδηγίες, η Greencap θα εκδώσει 
Βεβαίωση Πιστοποίησης (ένα σχέδιο Πιστοποιητικού παρατίθεται στο Appendix C:). 

m. Εάν ο Kατασκευαστής δεν συμμορφώνεται με τα σχετικά Πρότυπα/ Οδηγίες, η Greencap θα εκδώσει 
μια ειδοποίηση που να διευκρινίζει τους τομείς παράλειψης συμμόρφωσης και τα θέματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν για την επίτευξη της Πιστοποίησης. Αφού ο Kατασκευαστής θεωρήσει ότι τα 
προβλήματα παράλειψης συμμόρφωσης έχουν επιλυθεί, ο Kατασκευαστής μπορεί στη συνέχεια να 
υποβάλει περαιτέρω αίτημα για επιτόπιο έλεγχο. 

n. Η Greencap είναι διαθέσιμη (με κόστος του Kατασκευαστή) να βοηθήσει στην απόκτηση της 
Πιστοποίησης. 

o. Η Πιστοποίηση θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Πιστοποίησης και 
θα πρέπει να ανανεώνεται ετησίως. 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 
Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί ρητά γραπτώς και υπογραφεί από την Greencap, η Greencap δεν συμφωνεί 
με οποιαδήποτε μεταβολή αυτών των Οδηγιών εάν στη συνέχεια προταθεί από τρίτο μέρος. Οι Οδηγίες 
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καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα τρέχοντα και σχετικά βιομηχανικά πρότυπα συμμόρφωσης, ερμηνείας και 
ανάλυσης.  Οι οδηγίες που περιέχονται στο παρόν πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους 
κανονισμούς και/ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινοπολιτείας, της Πολιτείας ή της Επικράτειας. 
Κατά την προετοιμασία αυτών των Οδηγιών που περιέχονται στο παρόν, η Greencap βασιζόταν αναγκαστικά 
σε πληροφορίες (ή επιβεβαίωση της απουσίας πληροφοριών) που παρείχε ο πελάτης ή/και οι αντιπρόσωποί 
του ή, ενδεχομένως, τρίτοι.  Η Greencap δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ασυνεπείς, ανακριβείς, ελλιπείς, 
λανθασμένες ή/και ανεπαρκείς πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη 
ή υπευθυνότητα για τυχόν σφάλματα σε δεδομένα που λαμβάνονται από ρυθμιστικούς οργανισμούς ή άλλες 
εξωτερικές πηγές.  Οι εν λόγω Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν πρέπει να διαβάζονται στο σύνολό 
τους και δεν πρέπει να αντιγράφονται μερικώς, να τροποποιούνται, να αναδιαμορφώνονται, να 
ανασυντίθενται ή να μεταβάλλονται.  Η Greencap δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση μέρους των 
Οδηγιών, ελλείψει (ή εκτός περιεχομένου) του συνόλου των Οδηγιών.   
Οποιοδήποτε πρόσωπο (Οποιαδήποτε πρόσωπα) που επικαλείται, τροποποιεί, αναδιαμορφώνει ή 
αναδημοσιεύει τις παρούσες Οδηγίες το πράττει εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη και χωρίς αναγωγή 
απώλειας, ευθύνης ή ζημίας στην Greencap, τον συνδεδεμένο της οργανισμό ή σε οποιονδήποτε από τους 
διευθυντές, αρμοδίους, υπαλλήλους, πράκτορες ή συμβούλους.  Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία, η Greencap δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ευθύνη, ζημία, κόστος ή έξοδα 
που προκύπτουν από ερμηνείες ή συμπεράσματα άλλων ή χρήση των οδηγιών από οποιοδήποτε πρόσωπο 
εκτός από Επιτρεπόμενο Πρόσωπο.  Εξαιρουμένων όσων συμφωνούνται με γραπτή συγκατάθεση της 
Greencap, η Greencap δεν επιτρέπει τη χρήση αυτών των Οδηγιών από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από 
Επιτρεπόμενο Πρόσωπο.  Αποτελεί ευθύνη οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός του Επιτρεπόμενου 
Προσώπου να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες ή να ζητά συμβουλές σχετικά με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
και την προτεινόμενη χρήση των Οδηγιών. 
 "Επιτρεπόμενο Πρόσωπο" σημαίνει το άτομο ή Πελάτη για τον οποίο αναπτύχθηκαν ρητώς αυτές οι 
Οδηγίες. 
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Οδηγίες Υγείας & Υγιεινής 
Κατασκευαστές που εργάζονται με ασφάλεια με τεχνητή 
πέτρα 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Οδηγίες Πολιτικών για την Υγεία και την 
Ασφάλεια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 1.1 Οδηγίες Πολιτικών για την Υγεία και την Ασφάλεια 
 
Όλα τα σχέδια υγείας και ασφάλειας πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολιτική υγείας και ασφάλειας των 
οργανισμών και τις συνολικές δεσμεύσεις των οργανισμών για την υγεία και την ασφάλεια. Η πολιτική πρέπει 
να αναπτύσσεται από τη διοίκηση σε συνεννόηση με τους εργαζομένους και να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες 
του οργανισμού και να αναφέρεται στην υγεία καθώς και στην ασφάλεια, δείχνοντας δέσμευση για τον 
έλεγχο των κινδύνων που έχουν αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις 
αναπνεύσιμου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (RCS). Αυτή η πολιτική θα πρέπει να καταστήσει σαφές 
στη διοίκηση, τους εργαζομένους, τους εργολάβους και τους επισκέπτες ότι ο οργανισμός είναι σαφώς 
δεσμευμένος στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας για όλα τα μέρη που μπορεί να εμπλέκονται ή 
να επηρεάζονται από την εργασία με τεχνητή πέτρα.  
Η δέσμευση πρέπει να αναληφθεί σε Ανώτερο Επίπεδο Διοίκησης και να αποδειχθεί με τις ενέργειες των 
ατόμων σε αυτό το επίπεδο.  
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πολιτικών υγείας και ασφάλειας που διατίθενται στο διαδίκτυο. Ένα 
παράδειγμα του πως μπορεί να είναι μια Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια παρέχεται παρακάτω για 
να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας. 
Οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο σωστής πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια παρέχονται στις 
προδιαγραφές AS/NZS 4801:2001 και AS/NZS 4804:2001. (Σημείωση το πρότυπο AS/NZS ISO 45001:2018 
παρέχει επίσης καθοδήγηση). 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια 
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Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων για την Υγεία και την Ασφάλεια 
Στόχοι 

• Οι στόχοι της εταιρείας XYZ είναι: 
o Δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας χωρίς ασθένειες, τραυματισμούς και θανάτους που 

σχετίζονται με την εργασία 
o Να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις προσπάθειες όλων για την επίτευξη των 

βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια 
o Η εξάλειψη και ο έλεγχος δραστηριοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή 

ασθένεια 
• Οι πεποιθήσεις μας για την Υγεία και την Ασφάλεια 

o Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια 
o Τα αναγνωρίσιμα επικίνδυνα στοιχεία και οι κίνδυνοι τους πρέπει να ελέγχονται ή να 

εξαλείφονται 
o Όλες οι εργασίες, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικές ή επείγουσες είναι, πρέπει να γίνονται 

με ασφάλεια 
o Μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στην υγεία και την ασφάλεια 
o Όλες οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, οι τραυματισμοί ή οι θάνατοι μπορούν να 

προληφθούν κατά 100% 
• Στρατηγική 

o Θα εφαρμόσουμε κατάλληλες πολιτικές και συνεχή εκπαίδευση 
o Θα εξασφαλίσουμε επαρκή εποπτεία των εργαζομένων και των εργολάβων για να τους 

βοηθήσουμε να ολοκληρώνουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια 
o Θα σχεδιάσουμε και θα εγκαταστήσουμε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που είναι κατάλληλα 

για τον σκοπό τους 
o Θα διατηρήσουμε το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας 
o Θα ελέγχουμε μέσω προγραμματισμένου σχεδίου εσωτερικού ελέγχου ότι τα συστήματά μας 

λειτουργούν καλά 
o Θα εξετάσουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στις τρέχουσες και τις 

μελλοντικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με την 
αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου και άλλη εισπνεύσιμη σκόνη, 
χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για τη διαχείριση και τον έλεγχο του 
κινδύνου. 
 

Μπορεί να είναι χρήσιμο να σκεφτείτε τις διαδικασίες ή τις καταστάσεις εργασίας για να 
αναγνωρίσετε τι μπορεί να μην πάει σωστά. Σημειώστε όλους τους κινδύνους, τους κινδύνους και τα 
μέτρα ελέγχου που προσδιορίσατε καθώς προχωράτε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.2 Καθοδήγηση σχετικά με τον εντοπισμό των κινδύνων από RCSx 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τη διαδικασία διαβούλευσης των εργαζομένων 
στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Οι οργανισμοί πρέπει να τηρούν αρχεία διαβουλεύσεων με τους 
εργαζομένους. Παραδείγματα αρχείων διαβουλεύσεων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρακτικά 
συναντήσεων στον χώρο εργασίας, των συναντήσεων πριν την εργασία, των συναντήσεων ασφαλείας, την 
επανεξέταση των διαδικασιών 
Υπάρχουν διάφοροι κώδικες πρακτικής και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που είναι 
διαθέσιμες σε όλες τις πολιτείες και επικράτειες· και στον ιστότοπο της Safe Work Australia. Αυτά τα έγγραφα 
διατίθενται για κατέβασμα από τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους των ρυθμιστικών αρχών. 
Οι κίνδυνοι μπορούν να εντοπιστούν με διάφορους τρόπους.  Συνήθως, αυτοί θα περιλαμβάνουν: 

• Την εξέταση του ιστορικού συμβάντων, ή της διαδικτυακής βιβλιογραφίας και των ανησυχιών για την 
υγεία που έχουν προκύψει στο παρελθόν. 

• Επανεξέταση των πρακτικών συναντήσεων ασφαλείας· 

• Την εξέταση δραστηριοτήτων ή συμβάντων στα οποία αναμένεται ευλόγως η έκθεση σε RCS, ακόμη και 
αν δεν έχει προκύψει ακόμη· 

• Συζήτηση των ανησυχιών για την ασφάλεια των εργαζομένων· 

• Διέλευση και παρατήρηση των δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας· και 

• Επανεξέταση διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε RCS και του εξοπλισμού/εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας. 

Η διατήρηση των αναγνωρισμένων κινδύνων ως μέρος ενός μητρώου κινδύνων (που ορίζεται κατωτέρω) 
είναι ένας κατάλληλος τρόπος καταγραφής των κινδύνων που εντοπίζονται.  Το μητρώο κινδύνων που 
παρατίθεται κατωτέρω έχει αναφερθεί από ρυθμιστικούς φορείς, αλλά ο οργανισμός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα εναλλακτικό μητρώο κινδύνων. 
Υπάρχουν διάφοροι κώδικες πρακτικής που διατίθενται από τα ρυθμιστικά όργανα που παρέχουν 
καθοδήγηση σε περιοχές όπου υπάρχουν κίνδυνοι από RCS, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων οδηγιών  
για προϊόντα τεχνητής πέτρας σε ορισμένες πολιτείες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.3 Αξιολόγηση του κινδύνου από RCS 

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου είναι κρίσιμη για τη διαχείριση κινδύνου. Η εκτίμηση κινδύνου για τους 
κινδύνους/δραστηριότητες με RCS περιλαμβάνει δύο πτυχές· 

1. Εκτίμηση του πόσο πιθανό είναι να προκύψει η έκθεση σε RCS; 

2. Εκτίμηση του πόσο σοβαρό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της έκθεσης ως αποτέλεσμα της έκθεσης. 

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την ιεράρχηση ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε RCS 
στον εργασιακό χώρο.  

Η εκτίμηση του κινδύνου απαιτεί χρήση των σχετικών πηγών δεδομένων. Παραδείγματα πηγών δεδομένων 
περιλαμβάνουν την Safe Work Australia ή διάφορες ρυθμιστικές αρχές πολιτειών και επικρατειών, κώδικες 
πρακτικής της βιομηχανίας, Αυστραλιανά πρότυπα, πληροφορίες κατασκευαστών, δελτία δεδομένων 
ασφαλείας κ.ο.κ. Προτάσεις από τους εργαζόμενους και τους διάφορους επαγγελματίες υγείας και 
ασφάλειας (π.χ. Υγιεινολόγους Εργασίας) μπορούν επίσης να βοηθήσουν. 

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα σχετικών πηγών δεδομένων: 
 
Οδηγίες από Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας της Κουηνσλάνδης 
 

• Σκόνη κατασκευής: αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/construction/workplace-hazards/silica-exposure-a-
serious-risk-for-construction-workers 

• Διοξείδιο του πυριτίου - Προσδιορισμός και διαχείριση έκθεσης σε σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου 
του πυριτίου 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-
dust.pdf 

• Διοξείδιο του πυριτίου - Τεχνικός οδηγός για τη διαχείριση της έκθεσης στον χώρο εργασίας 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/83186/silica_managing_work
place.pdf 

• Το διοξείδιο του πυριτίου και οι πνεύμονες 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/83130/silica-lung-
factsheet.pdf 

• Απαιτείται άμεση δράση για την πρόληψη της  έκθεσης σε διοξείδιο του πυριτίου για τους εργάτες 
εργαστηρίου τεχνητής πέτρας 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/alerts/whsq/2018/prevent-
exposure-to-silica-for-engineered-stone-benchtop-workers 

• Διαχείριση αναπνεύσιμου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου σε κατασκευή εργαστηρίου 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/workplace-hazards/managing-
respirable-crystalline-silica-in-bench-top-fabrication 

• Κίνδυνος για την έκθεση σε διοξείδιο του πυριτίου για εργάτες κατασκευής τεχνητής πέτρας 

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163802/silica-exposure-
health-risk-for-engineered-stone-benchtop-workers.pdf 

• Προστασία εργαζομένων από έκθεση σε αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου 

https://www.worksafe.qld.gov.au/construction/workplace-hazards/silica-exposure-a-serious-risk-for-construction-workers
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/83186/silica_managing_workplace.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/83130/silica-lung-factsheet.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/alerts/whsq/2018/prevent-exposure-to-silica-for-engineered-stone-benchtop-workers
https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/alerts/whsq/2018/prevent-exposure-to-silica-for-engineered-stone-benchtop-workers
https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/workplace-hazards/managing-respirable-crystalline-silica-in-bench-top-fabrication
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163802/silica-exposure-health-risk-for-engineered-stone-benchtop-workers.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163541/protecting-workers-from-respirable-crystalline-silica-guide.pdf
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 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163541/protecting-workers-
from-respirable-crystalline-silica-guide.pdf 

Κατευθυντήριες Οδηγίες από την  Ασφαλή Εργασία της ΝΝΟ 
• Διοξείδιο του πυριτίου 

 https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/hazardous-chemical/priority-
chemicals/crystalline-silica 

• Κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου - τεχνικό δελτίο δεδομένων 

 https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/crystalline-silica-
technical-fact-sheet 

Κατευθυντήριες Οδηγίες από την Ασφαλή Εργασία της Βικτώριας  
• Χτίστες πέτρας - Πρόληψη έκθεσης σε κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου: Μια λύση για την υγεία 

και την ασφάλεια 

 https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-
exposure-health-and-safety-solution 

• Σκόνη που περιέχει κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου σε κατασκευαστικές εργασίες 

 https://www.worksafe.vic.gov.au/dust-containing-crystalline-silica-construction-work 

Οδηγίες από τηΔιεύθυνση Φυσικών Πόρων, Ορυχείων και Ενέργειας της Κουηνσλάνδης 
• Κατευθυντήρια γραμμή για τη διαχείριση του αναπνεύσιμου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου 

στα ορυχεία και τα λατομεία της Κουηνσλάνδης 

 https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263669/qgl02-guideline-
mines-quarries.pdf 

 
Περαιτέρω συμβουλές 

Η SWA (https://www.safeworkaustralia.gov.au/silica) δεν είναι ρυθμιστής και δεν μπορεί να σας 
συμβουλεύσει σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία WHS. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την υπηρεσία υγείας και ασφάλειας της πολιτείας ή της επικράτειάς σας. 
 
Αυστραλιανή εταιρεία κατασκευής σηράγγων 

• Αρχική έκδοση εγγράφων από NSW AQWG 

 http://www.ats.org.au/2018/12/13/initial-document-release-from-nsw-aqwg/ 

Οδηγία του Αυστραλιανού Ιδρύματος Υγιεινολόγων Εργασίας (AIOH) 
• Αυστραλιανό Ίδρυμα Υγιεινολόγων Εργασίας (ΑΙΟΗ) Έγγραφο Θέσεων για το Αναπνεύσιμο 

Διοξείδιο του πυριτίου 

 https://www.aioh.org.au/member-centre/pdf-links-folder/aioh-position-papers/respirable-
crystalline-silica-and-occupational-health-issues-2009 

• Βρείτε έναν υγιεινολόγο εργασίας 

 https://www.aioh.org.au/find-an-occupational-hygienist 

Οδηγία HSE (UK) 
• Μελέτη περίπτωσης: Ο Terry, πρώην εργάτης πέτρας υποφέρει από πυριτίαση (HSE) (Βίντεο) 

 https://www.youtube.com/watch?v=o9Ni_dECPqw&feature=youtu.be 

• Παρουσίαση & Διαχείριση ΠΕΑ στον χώρο εργασίας (HSE) (Βίντεο) 

https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163541/protecting-workers-from-respirable-crystalline-silica-guide.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163541/protecting-workers-from-respirable-crystalline-silica-guide.pdf
https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/hazardous-chemical/popover-content/crystalline-silica
https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/crystalline-silica-technical-fact-sheet
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-exposure-health-and-safety-solution
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-exposure-health-and-safety-solution
https://www.worksafe.vic.gov.au/dust-containing-crystalline-silica-construction-work
https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263669/qgl02-guideline-mines-quarries.pdf
https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263669/qgl02-guideline-mines-quarries.pdf
http://www.ats.org.au/2018/12/13/initial-document-release-from-nsw-aqwg/
https://www.aioh.org.au/member-centre/pdf-links-folder/aioh-position-papers/respirable-crystalline-silica-and-occupational-health-issues-2009
https://www.aioh.org.au/member-centre/pdf-links-folder/aioh-position-papers/respirable-crystalline-silica-and-occupational-health-issues-2009
https://www.aioh.org.au/find-an-occupational-hygienist
https://youtu.be/o9Ni_dECPqw
https://www.youtube.com/watch?v=By1LWWnG_70
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 https://www.youtube.com/watch?v=By1LWWnG_70 

• Τοπικός Εξαερισμός (Local Exhaust Ventilation - LEV) απαγωγή καπνού και σκόνης από τον χώρο 
εργασίας (HSE) (Βίντεο) 

 http://www.hse.gov.uk/lev/ 

Πρωτοβουλία Αναπνεύστε ελεύθερα (UK) 
• Ιστότοπος Breathe Freely  

 http://www.breathefreely.org.uk/ 

• Λίστα ελέγχου ιστότοπου διοξειδίου του πυριτίου  

 http://www.breathefreely.org.uk/assets/bf-cmt-silica-site-checklist-april-2017.pdf 

Κατευθυντήρια Οδηγία Υπηρεσία Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (OSHA) 
• Επισκόπηση κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου 

 https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/index.html 

• Έλεγχος σκόνης διοξειδίου του πυριτίου στα ενημερωτικά δελτία κατασκευής 

 https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html#VideosTable1Tasksc 

• Έλεγχος της σκόνης διοξειδίου του πυριτίου σε ενημερωτικά δελτία άλλων βιομηχανιών 

 https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/gi_maritime.html 

Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ 
• ‘Βίντεο Σταματήστε την πυριτίαση’ 

 https://www.youtube.com/watch?v=HAByIIzQSuU 

 

http://www.hse.gov.uk/lev
http://www.hse.gov.uk/lev
http://www.breathefreely.org.uk/
http://www.breathefreely.org.uk/assets/bf-cmt-silica-site-checklist-april-2017.pdf
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/index.html
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html#VideosTable1Tasksc
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/gi_maritime.html
https://www.youtube.com/watch?v=HAByIIzQSuU
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Γενικό Μητρώο Κινδύνων - Παράδειγμα μόνο. 

Τοποθεσία / Χώρος εργασίας 
Ημερομηνία 

Κίνδυνος / 
Δραστηριότη
τα 

Τι βλάβη 
μπορεί να 
προκαλέσει 
ο κίνδυνος 

Πιθανότητα ο κινδύνος 
από RCS να έχει ως 
αποτέλεσμα ασθένεια 

Επίπεδο 
κινδύνου 

(υψηλό / 
μέτριο / 
χαμηλό) 

Τρέχοντες 
έλεγχοι 

Απαιτούνται άλλα 
στοιχεία ελέγχου; 

Υπεύθυνο 
άτομο 

Ημερομηνί
α λήξης 

Ημερομηνί
α 
ολοκλήρω
σης 

Ανασκόπηση; 

Στίλβωση και 
λείανση 

Πυριτίαση Ο εργαζόμενος το κάνει 
για πλήρη βάρδια (8 ώρες). 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης 
σε RCS 
Η κατευθυντήρια οδηγία 
αναφέρει ότι υπάρχει 
ακόμα πιθανός κίνδυνος 
έκθεσης ακόμη και με 
καταστολή νερού 

Υψηλός Καταστολή 
νερού στο 
εργαλείο 
στίλβωσης 

Ναι - Αναπνευστήρας 
μισού προσώπου 
Φόρμες μίας χρήσης 
 

Επικεφαλή
ς ομάδας 

Εισαγωγή 
ημερομηνί
ας 

 Επικεφαλής 
ομάδας 
30/06/2019 
Χρησιμοποιούντ
αι νέα στοιχεία 
ελέγχου. 

Καθαρίστε 
την περιοχή 
εργασίας / 
Εργαζομένους 

Πυριτίαση Πιθανό - συμβαίνει κάθε 
μέρα για 1 ώρα 

Υψηλός Χρησιμο-
ποιείται 
νερό 

Δεν επιτρέπεται 
σκούπισμα 
Πρέπει να 
χρησιμοποιείται 
Ηλεκτρική σκούπα 
κατηγορίας H 
Πρέπει να φέρετε 
αναπνευστήρα μισού 
προσώπου κατά τον 
καθαρισμό 
Πρέπει να φοράτε 
φόρμες μίας χρήσης και 
να τις βγάζετε σε περιοχή 
απολύμανσης 

Επικεφαλή
ς ομάδας 

31/05/201
9 
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Εργαζομένοι 
Κοπτικού 
CNC / Πίδακα 
νερού 

Πυριτίαση Ο εργαζόμενος το κάνει 
για πλήρη βάρδια (8 ώρες). 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης 
σε RCS 
Η κατευθυντήρια οδηγία 
αναφέρει ότι υπάρχει 
ακόμα πιθανός κίνδυνος 
έκθεσης ακόμη και με 
καταστολή νερού 

Υψηλός Καταστολή 
νερού στο 
εργαλείο 
στίλβωσης 

Ναι - Αναπνευστήρας 
μισού προσώπου 
Φόρμες μίας χρήσης 
 

Επικεφαλή
ς ομάδας 

Εισαγωγή 
ημερομηνί
ας 

 Επικεφαλής 
ομάδας 
30/06/2019 
Χρησιμοποιούντ
αι νέα στοιχεία 
ελέγχου. 

Εργαζομένοι 
πριονιού  

Πυριτίαση Ο εργαζόμενος το κάνει 
για πλήρη βάρδια (8 ώρες). 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης 
σε RCS 
Η κατευθυντήρια οδηγία 
αναφέρει ότι υπάρχει 
ακόμα πιθανός κίνδυνος 
έκθεσης ακόμη και με 
καταστολή νερού 

Υψηλός Καταστολή 
νερού στο 
εργαλείο 
στίλβωσης 

Ναι - Αναπνευστήρας 
μισού προσώπου 
Φόρμες μίας χρήσης 
 

Επικεφαλή
ς ομάδας 

Εισαγωγή 
ημερομηνί
ας 

 Επικεφαλής 
ομάδας 
30/06/2019 
Χρησιμοποιούντ
αι νέα στοιχεία 
ελέγχου. 

Διαμορφωτές 
 

Πυριτίαση Ο εργαζόμενος το κάνει 
για πλήρη βάρδια (8 ώρες). 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης 
σε RCS 
Η κατευθυντήρια οδηγία 
αναφέρει ότι υπάρχει 
ακόμα πιθανός κίνδυνος 
έκθεσης ακόμη και με 
καταστολή νερού 

Υψηλός Καταστολή 
νερού στο 
εργαλείο 
στίλβωσης 

Ναι - Αναπνευστήρας 
μισού προσώπου 
Φόρμες μίας χρήσης 
 

Επικεφαλή
ς ομάδας 

Εισαγωγή 
ημερομηνί
ας 

 Επικεφαλής 
ομάδας 
30/06/2019 
Χρησιμοποιούντ
αι νέα στοιχεία 
ελέγχου. 

Επόπτες Πυριτίαση Ο εργαζόμενος το κάνει 
για πλήρη βάρδια (8 ώρες). 
Τα δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι υπάρχει 

Μέσος ως 
χαμηλός 

Απομόνωση Ναι - Αναπνευστήρας 
μισού προσώπου 
 

Επικεφαλή
ς ομάδας 
 

 

Εισαγωγή 
ημερομηνί
ας 

 Επικεφαλής 
ομάδας 
30/06/2019 
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μέσος έως χαμηλός 
κίνδυνος έκθεσης σε RCS 

Χρησιμοποιούντ
αι νέα στοιχεία 
ελέγχου. 

Υπάλληλοι 
γραφείου 

Πυριτίαση Ο εργαζόμενος το κάνει 
για πλήρη βάρδια (8 ώρες). 
Τα δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι υπάρχει 
χαμηλός κίνδυνος έκθεσης 
σε RCS 

Χαμηλός Απομόνωση Κανένας Επικεφαλή
ς ομάδας 

Εισαγωγή 
ημερομηνί
ας 

 Επικεφαλής 
ομάδας 
30/06/2019 
Χρησιμοποιούντ
αι νέα στοιχεία 
ελέγχου. 

Εργαζομένοι Κοπτικού CNC / Πίδακα νερού 

Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν κοπτικά CNC ή μηχανές κοπής με πίδακα νερού χρησιμοποιούν μια αυτοματοποιημένη μέθοδο κοπής για να φέρουν την 
ΤΠ στις κατάλληλες διαστάσεις και τις κόψουν όπως απαιτείται στο εργοτάξιο. Αυτή είναι η εργασία που συνήθως διεξάγεται από ένα σημείο ελέγχου δίπλα 
στο μηχάνημα στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και δεν απαιτεί από τον εργαζόμενο να διεξάγει την πραγματική διαδικασία κοπής με την πέτρα 
χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός για παράδειγμα. Μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους όπως η απομόνωση από τη δραστηριότητα και τεχνικές λύσεις όπως η 
καταστολή με νερό και ο τοπικός εξαερισμός για την πρόληψη των εκθέσεων. 

Χειριστές πριονιού - Απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες 

Οι χειριστές πριονιών θα κόψουν το υλικό ΤΠ στο σωστό μέγεθος. Αυτό μπορεί να γίνει από μια απομονωμένη τοποθεσία. Αυτή είναι η εργασία που συνήθως 
διεξάγεται από ένα σημείο ελέγχου δίπλα στο μηχάνημα στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και/ή απαιτεί από τον εργαζόμενο να διεξάγει την πραγματική 
διαδικασία κοπής με την πέτρα. Μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους όπως η απομόνωση από τη δραστηριότητα και τεχνικές λύσεις όπως η καταστολή με νερό 
και τοπικό εξαερισμό για την πρόληψη των εκθέσεων 

Εργάτες  

Οι εργάτες μπορεί να καλούνται να διεξάγουν δραστηριότητες και καθήκοντα που τους φέρνουν σε επαφή με το RCS. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 
πρωτογενείς εκθέσεις, όπως η διεξαγωγή δραστηριοτήτων καθαρισμού και τακτοποίησης, η μετακίνηση και ο καθαρισμός των προϊόντων και εξοπλισμού ΤΠ 
καθώς και οι δευτερεύουσες εκθέσεις, βοηθώντας, για παράδειγμα, αυτούς που διεξάγουν την κοπή πέτρας.  

Διαμορφωτές 

Οι διαμορφωτές διεξάγουν τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά εργαλεία για να διαμορφώσουν την ΤΠ στην τελική απαιτούμενη σχεδίαση 
για εγκατάσταση. Αυτό απαιτεί ηπιότερες τροποποιήσεις τησ ΤΠ ώστε να αλλάξουν σταδιακά το σχήμα όπως απαιτείται που συνεπάγεται τροποποιήσεις 
λείανσης και τριψίματος στις επιφάνειες/άκρες. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται στο εργαστήριο κατασκευής ή στο εργοτάξιο, όπως 
απαιτείται. Αυτά τα άτομα έχουν υψηλή πιθανότητα έκθεσης.  

Εργαζομένοι φινιρίσματος  
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Το φινίρισμα της ΤΠ μπορεί να απαιτεί πριόνισμα, κοπή και διαμόρφωση πριν από την εγκατάσταση της πέτρας στο χόρο τοποθέτησης. Αυτό μπορεί να 
απαιτεί τη χρήση ηλεκτρικών και/ή χειροκίνητων εργαλείων, τοποθέτηση και καθαριότητα. Αυτή η ομάδα είναι πιθανόν να εκτεθεί σε πρωτογενείς και 
δευτερεύουσες πηγές RCS. 

Λειαντές 

Οι λειαντές λειαίνουν τις επιφάνειες της ΤΠ για να παρέχουν το κατάλληλο φινίρισμα επιφάνειας στην πέτρα. Οι λειαντές είναι πιθανό να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρικά εργαλεία με διάφορα προφίλ έκθεσης ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Το γυάλισμα μπορεί να γίνει στον 
κατασκευαστή και στο εργοτάξιο όπως απαιτείται. Αυτή η ομάδα μπορεί να υποστεί πρωτογενή και δευτερεύουσα έκθεση. 

Επόπτες 

Οι επόπτες θα έχουν διάφορους ρόλους οι οποίοι μπορεί να τους αναγκάσουν να μπουν στις περιοχές και να επιβλέπουν δραστηριότητες από τις οποίες 
ενδέχεται να εκτεθούν στο RCS. Μπορεί να εκτεθούν πρωτογενώς και δευτερογενώς ανάλογα με τις δραστηριότητες που διεξάγονται.  

Γραφεία 

Οι εργαζόμενοι στο γραφείο θεωρούνται ότι εργάζονται σε ένα χώρο γραφείου και συνήθως δεν βασίζονται σε εργαλεία ή εξοπλισμό, επομένως δεν αναμένεται 
να εκτεθούν σε πρωτογενείς πηγές RCS λόγω των δραστηριοτήτων τους. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δευτερογενούς έκθεσης λόγω της μετακίνησης του 
αέρα από τις περιοχές κατασκευής, των κινήσεων του προσωπικού μεταξύ των χώρων και των ακατάλληλων συστημάτων κλιματισμού.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 1.4 Παράδειγμα Δήλωσης Μεθόδου Ασφαλούς Εργασίας  
Δήλωση μεθόδου ασφαλούς εργασίας (Safe Work Method Statement) - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟ 
Δραστηριότητα  SWMS #  

Τοποθεσία  Ημερομηνία των 
εργασιών  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Δραστηριότητες εργασίας υψηλού κινδύνου (Σύμφωνα με τον κανονισμό 291 της WHS) 

 Κίνδυνος πτώσης ατόμου για πάνω από 2 μέτρα  Εργασία σε πύργο τηλεπικοινωνιών  Κατεδάφιση της στήριξης βάρους/φυσικής ακεραιότητας 
μιας δομής 

 Ενέχει ή ενδέχεται να ενέχει μετακίνηση αμίαντου  Περιλαμβάνει προσωρινή  στήριξη βάρους για δομικές 
αλλοιώσεις  Εργασία μέσα ή κοντά σε περιορισμένο χώρο 

 Εργασία μέσα ή κοντά σε φρεάτιο ή τάφρο βαθύτερο από 1,5 μ. ή 
σε σήραγγα  Ενέχει τη χρήση εκρηκτικών  Εργασία πάνω ή κοντά σε πεπιεσμένο αέριο ή σωλήνες 

αερίου 

 Εργασία σε ή κοντά σε γραμμές χημικών, καυσίμων ή ψυκτικού 
μέσου 

 Εργασία σε ή κοντά σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή σε 
υπηρεσίες υπό τάση 

 Περιοχή που μπορεί να έχει μολυσμένη ή εύφλεκτη 
ατμόσφαιρα 

 Περιλαμβάνει στοιχεία από σκυρόδεμα ή στοιχεία από 
προκατασκευασμένo σκυρόδεμα 

 Εργασία επάνω, μέσα ή δίπλα σε ένα δρόμο ή άλλο διάδρομο 
κυκλοφορίας 

 Εργασία σε μια περιοχή με κίνηση αυτοκινούμενων 
εγκαταστάσεων 

 Εργασία σε περιοχές με τεχνητές ακραίες θερμοκρασίες  Εργασία μέσα ή κοντά σε νερό ή υγρό που ενέχει κίνδυνο 
πνιγμού  Περιλαμβάνει εργασίες κατάδυσης 

Εξοπλισμός Υλικά Επικίνδυνα αγαθά Επικίνδυνα χημικά 

    

Απαιτούνται άδειες 
 Αίτημα απομόνωσης  Εργασία με θερμά στοιχεία  Διάτρηση  Περιορισμένος χώρος  Εργασία σε ύψος 

 Εκσκαφή  Κινητός γερανός  Κατεδάφιση  Απαγορευμένη περιοχή  Εκτός ωραρίου 

Τύποι κινδύνου 

 Βιολογικός-μηχανικός  Βιολογικός  Χημικός  Ηλεκτρικός  Εργονομικός  Βαρυτικός  Φωτισμός  Μηχανικός 

 Θόρυβος  Πίεση  Ψυχοκοινωνικός  Ακτινοβολία  Θερμικός  Κραδασμός  Εργασιακό περιβάλλον  Άλλα: 

Δυνητικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

 Υγιεινή και καθαριότητα (Όχημα / 
Εγκατάσταση)  Μόλυνση  Χρήση νερού  Θόρυβος (Εγκατάσταση / Εξοπλισμός 

/ Οχήματα) 
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 Ατμοσφαιρική ρύπανση / Απελευθέρωση 
αερίου  Απελευθέρωση αερίου  Διαρροές (Έδαφος / Αποχετεύσεις / Υδάτινες 

οδοί)  Διαχείριση αποβλήτων 

 Παράσιτα (Αποκατάσταση / Ζιζάνια / Άγρια 
ζώα)  Εργασίες σε περιοχή προστασίας  Εργασία με θερμά στοιχεία / Φωτιά  Λειαντική αμμοβολή  

Απαιτήσεις ΜΑΠ 

                

                

Πρόσθετες απαιτήσεις ΜΑΠ:  

Είδος 

Δραστηριότητα 
υψηλού 
κινδύνου 

(Βήματα στη 
διαδικασία) 

Κίνδυνοι 
(Τι θα μπορούσε 
να προκαλέσει 

βλάβη) 

Κίνδυνοι 
(Ποια είναι η 
ενδεχόμενη 

απώλεια ή ζημία) 

Υφιστάμενοι έλεγχοι 
(Ποιοι έλεγχοι υφίστανται επί 

του παρόντος) 

Π
ιθ

αν
ότ

ητ
α 

Συ
νέ

πε
ια

 

Βα
θμ

ολ
ογ

ία
 

κι
νδ

ύν
ου

 

Κα
τά

τα
ξη

 
κι

νδ
ύν

ου
 Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 

ελέγχου 
(Ποια άλλα στοιχεία ελέγχου 

απαιτούνται) Π
ιθ

αν
ότ
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α 

Συ
νέ

πε
ια

 

Βα
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1.  

Στίλβωση και 
λείανση· 
Κοπτικό CNC / 
Πίδακα νερού· 
Καθαρισμός 
χώρων 
εργασίας· 
Επιθεώρηση & 
Εποπτεία 
 
 
 

Έκθεση σε 
αναπνεύσιμο 
κρυσταλλικό 
διοξείδιο του 
πυριτίου ή άλλη 
εισπνεύσιμη σκόνη 

Αναπνευστική 
ασθένεια - 
Πυριτίαση 

 Φορέστε προστατευτικά 
ματιών, ακοής και 
αναπνευστική προστασία. 
Χρησιμοποιήστε 
αναπνευστήρα με 
φιλτράρισμα τουλάχιστον 
P2, δοκιμασμένης 
εφαρμογής στον εργαζόμενο 
εάν χρησιμοποιείται μάσκα 
μισού προσώπου ή πλήρης 
μάσκα προσώπου. 4 4 16 H 

 Φορέστε προστατευτικό 
ρουχισμό μίας χρήσης ή 
με δυνατότητα 
πλυσίματος 

 Χρησιμοποιήστε 
καταστολή νερού στα 
εργαλεία στίλβωσης. 

 Καθαρίστε τυχόν λάσπη 
που παράγεται για να 
αποφύγετε η λάσπη να 
στεγνώσει και να 
απελευθερώσει σκόνη 
διοξειδίου του πυριτίου 
στον αέρα. Η υγρή λάσπη 
μπορεί να καθαριστεί με 
φτυάρια ή ηλεκτρική 
σκούπα για υγρά 
εξοπλισμένη με φίλτρο 
HEPA. 

 Εάν είναι δυνατόν, 
χρησιμοποιήστε εργαλεία 

2 4 8 M 

Η δραστηριότητα και οι έλεγχοι που παρέχονται σε αυτό το πρότυπο SWMS είναι για 
μόνο για παράδειγμα. 
 
Μπορούν να απαιτηθούν συμπληρωματικοί ή εναλλακτικοί έλεγχοι, ανάλογα με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες εργοταξίου. 
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με τοπικό εξαερισμό 
απαγωγής (LEV). 

 Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε τακτικά 
την ηλεκτρική σκούπα για 
να μειώσετε τη 
συσσώρευση σκόνης στο 
φίλτρο, εάν δεν είναι 
αυτοκαθαριζόμενο. 

 Για καλύτερα 
αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε έναν 
διακόπτη ενεργοποιητή 
που επιτρέπει την 
ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της 
σκούπας 
χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο. 

 Αλλάξτε τις σακούλες 
συλλογής της σκούπας 
όσο το δυνατόν 
συχνότερα ή σύμφωνα με 
τις συστάσεις του 
κατασκευαστή. 

 Αποφύγετε την έκθεση 
στη σκόνη κατά την 
αλλαγή των σακουλών 
της σκούπας και τον 
καθαρισμό ή την 
αντικατάσταση των 
φίλτρων αέρα. 

 Κρατήστε τους χώρους 
εργασίας απαλλαγμένους 
από σκόνη που 
κατακάθεται με τακτικό 
καθαρισμό και συντήρηση 
για να αποτρέψετε τη 
διασπορά της σκόνης 
στον αέρα. 

 Παρέχετε αερισμό 
χρησιμοποιώντας 
φορητούς ανεμιστήρες 
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απαγωγής ή μηχανικό 
εξαερισμό για να 
διασφαλίσετε την κίνηση 
ροής αέρα. Τοποθετήστε 
τον εξαερισμό για να 
μετακινήσετε τον 
μολυσμένο αέρα μακριά 
από τις ζώνες αναπνοής 
των εργαζομένων. 

 Χρησιμοποιήστε υγρά 
πανιά για να σκουπίσετε 
τον εξοπλισμό και τα 
ΜΑΠ που έχουν μολυνθεί 
από RCS. 

 Τηρείτε σωστή υγιεινή, 
πλένοντας συχνά το 
πρόσωπο και τα χέρια με 
σαπουνόνερο 

2.               

3.               

4.               

5.               

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Νομοθεσία Κώδικες πρακτικής Πρότυπα Οδηγίες 

    

Ρυθμιστικές άδειες / Άδειες Τεχνικά στοιχεία / Πιστοποιητικά Εγκρίσεις κάλυψης εργασίας 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ρόλος εργασίας/ Θέση Καθήκοντα και Ευθύνες Προσόντα / Άδειες Εκπαίδευση που απαιτείται για την ανάληψη 
δραστηριότητας 

    

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Εγκρίθηκε από  Θέση  

Υπογραφή  Ημερομηνία 
έγκρισης  

Ομάδα SWMS  

Αναθεώρηση #: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Όνομα         

Υπογραφή         

Ημερομηνία         

ΕΓΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ 

Αυτό το SWMS έχει αναπτυχθεί με όλους τους σχετικούς υπαλλήλους / εργολάβους.  Έχω διαβάσει τα παραπάνω SWMS και καταλαβαίνω το περιεχόμενό του.  Επιβεβαιώνω ότι έχω τις δεξιότητες και την 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής πιστοποίησης για τη διεξαγωγή του έργου όπως περιγράφεται.  Συμφωνώ να συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις ασφάλειας σε αυτό το SWMS, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελέγχου των κινδύνων, των ασφαλών οδηγιών εργασίας, των εξουσιοδοτημένων αδειών και τα ΜΑΠ όπως περιγράφονται. 

Όνομα εργαζομένου Ρόλος εργασίας/ Θέση Υπογραφή Ημερομηνία Ώρα 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Συνέπεια  Βαθμολογία Κατάταξη 
κινδύνου 

Αποδοχή 

1 2 3 4 5 1 - 4 Χαμηλός Αποδεκτός 

Ασήμαντος Μικρός Μέτριος Μεγάλος Καταστροφικός 5 - 9 Μεσαίος Ανεκτός 

Π
ιθ

αν
ότ

ητ
α 

5 Πολύ πιθανό Περισσότερες από μία 
φορά το χρόνο Μεσαίος (5) Υψηλός (10) Υψηλός (15) Ακραίος (20) Ακραίος (25) 10 - 16 Υψηλός Απαράδεκτος 

4 Πιθανός Μια φορά στα 1 - 3 χρόνια Χαμηλός (4) Μεσαίος (8) Υψηλός (12) Υψηλός (16) Ακραίος (20) 20 - 25 Ακραίος Απαράδεκτος 

3 Πιθανός Μια φορά στα 3 - 5 χρόνια Χαμηλός (3) Μεσαίος (6) Μεσαίος (9) Υψηλός (12) Υψηλός (15)    

2 Απίθανος Μια φορά στα 5 - 10 χρόνια Χαμηλός (2) Χαμηλός (4) Μεσαίος (6) Μεσαίος (8) Υψηλός (10)    

1 Σπάνιος Μια φορά σε περισσότερα 
από 10 χρόνια Χαμηλός (1) Χαμηλός (2) Χαμηλός (3) Χαμηλός (4) Μεσαίος (5)    

 

Συνέπεια 1 2 3 4 5 

Κατηγορία Κωδικός Ασήμαντος Μικρός Μέτριος Μεγάλος Καταστροφικός 

Υγεία και 
Ασφάλεια HS Πρώτες βοήθειες Ιατρική περίθαλψη Διαβαθμισμένος τραυματισμός 

(LTI ή περιορισμένη εργασία) 
Θνησιμότητα ή σοβαρή μόνιμη 

αναπηρία 
Πολλαπλοί θάνατοι / επιπτώσεις 

στην υγεία σε > 50 άτομα 

Περιβαλλοντικό EN 
Βραχυπρόθεσμες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
αντιμετωπίζονται επιτόπου. 

Μεσοπρόθεσμες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

επιτόπου, οι οποίες 
αντιμετωπίζονται επί τόπου. 

Μεσοπρόθεσμες επιτόπιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
χρειάζονται εξωτερική βοήθεια. 

Πολύ σοβαρή, μακροπρόθεσμη 
περιβαλλοντική βλάβη των 

λειτουργιών του οικοσυστήματος. 

Πιο σοβαρή, μη αναστρέψιμη 
περιβαλλοντική βλάβη των 

λειτουργιών του 
οικοσυστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 1.5 Έλεγχοι μηχανικού σχεδιασμού 

Παραδείγματα τεχνικών ελέγχων που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει πιθανότητα πιθανής 
έκθεσης σε RCS κατά την εργασία με ΤΠ περιλαμβάνουν: 

• Ένας συνδυασμός καταστολής με νερό και τοπικό εξαερισμό είναι πιο αποτελεσματικός στη μείωση του 
RCS από ό, τι το καθένα μόνο του.  

• Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία και μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με εξαρτήματα 
νερού. 

• Χρησιμοποιήστε επαρκή αριθμό τροφοδοσιών νερού που κατευθύνονται προς το υλικό και/ή το εργαλείο 
για να αποτρέψετε την ορατή σκόνη κατά τη διαδικασία.  

• Διατηρήστε επαρκή πίεση νερού για να βεβαιωθείτε ότι το νερό φθάνει στο υλικό και/ή το εργαλείο.  

• Ελέγξτε τον ψεκασμό νερού από τα εργαλεία και τα μηχανήματα που καταστέλλονται με νερό 
χρησιμοποιώντας προστατευτικά, πλαστικά πτερύγια ή προστατευτικά τύπου βούρτσας.  

• Αποτρέψτε τους εργαζόμενους από το να αποκλείσουν ή να απενεργοποιήσουν τα συστήματα 
καταστολής νερού κατά τη λειτουργία.  

• Χρησιμοποιήστε γεφυρωτά πριόνια εξοπλισμένα με εξαρτήματα νερού για την καταστολή της σκόνης 
κατά την κοπή.  

• Χρησιμοποιήστε κοπτικά CNC, κοπτικά με πίδακα νερού ή γεφυρωτά πριόνια που καταστέλλονται με 
νερό για να ολοκληρώσετε τις κοπές νεροχύτη και πάγκου εστιών.  

• Χρησιμοποιήστε χειροκίνητους γωνιακούς λειαντήρες με πολλαπλές τροφοδοσίες νερού για την παροχή 
νερού στον δίσκο κοπής και στο σημείο επαφής με την πέτρα.  

• Χρησιμοποιήστε μηχανές φρεζαρίσματος ή μηχανές στίλβωσης υγρού άκρου που καταστέλλονται με 
νερό.  

• Χρησιμοποιήστε λειαντήρες με κεντρική τροφοδοσία νερού για στίλβωση ή λείανση πέτρας.  

• Εξαερισμός απαγωγής. (Όπου χρησιμοποιείται εξαερισμός απαγωγής, πρέπει να σχεδιάζεται από ένα 
"αρμόδιο άτομο", για παράδειγμα έναν Μηχανικό Εξαερισμού).  

• Απομόνωση των χώρων εργασίας όπου δημιουργείται σκόνη από άλλους εργαζόμενους. 

• Η απαγωγή και το φιλτράρισμα του αέρα από την απομονωμένη περιοχή σε καθαρές περιοχές αποτελεί 
κίνδυνο. 

• Συλλέξτε την υπερβάλλουσα ποσότητα νερού που παράγεται από τις διεργασίες καταστολής με νερό 
μέσω σωληνώσεων κατεύθυνσης και διοχέτευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 1.6 Κατευθυντήριες οδηγίες διοικητικού ελέγχου 

Οι Διαδικασίες Ασφαλούς Λειτουργίας αναπτύσσονται καλύτερα σε συνεννόηση με συναφείς εργαζόμενους 
και επόπτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εμπειρία και κατάρτιση για να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών.  
Πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης διαδικασιών ώστε να διατηρείται ο 
έλεγχος της διαδικασίας ανάπτυξης έτσι ώστε τα μη εξουσιοδοτημένα ή παρωχημένα αντίγραφα να 
αφαιρούνται από την περιοχή εργασίας και οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται με τις πιο ενημερωμένες 
εκδόσεις.  
Οι Διαδικασίες Ασφαλούς Λειτουργίας δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελείς και περίπλοκες, αρκεί να 
ανταποκρίνονται στις απαραίτητες απαιτήσεις για την ολοκλήρωση της εργασίας με την ΤΠ για τον ασφαλή 
έλεγχο των κινδύνων έκθεσης σε RCS.  Ο οργανισμός πρέπει να αναπτύσσει ασφαλείς διαδικασίες 
λειτουργίας ή μεθόδους ασφαλούς εργασίας. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται εκπαίδευση σε αυτές τις 
διαδικασίες. 
Παραδείγματα πρακτικών εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται και μπορεί να τεκμηριώνονται σε SOP, 
SWMS ή JSA κατά την εργασία με τεχνητή πέτρα περιλαμβάνουν: 

• Βρέξτε τις πλάκες πριν από το κόψιμο, τη λείανση ή το στίλβωμα για να βοηθήσετε με την καταστολή της 
σκόνης. 

• Αποτρέψτε τη συγκέντρωση και το στέγνωμα νερού σε επιφάνειες, που αφήνει στεγνές εναποθέσεις 
σκόνης.  

• Πλύνετε καλά τα χέρια και το πρόσωπό σας πριν από το φαγητό, το ποτό ή την έξοδο από το χώρο 
εργασίας.  

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των μολυσμένων ειδών ένδυσης, π.χ. μην 
τα φοράτε έξω από μολυσμένες περιοχές εργασίας. 

• Μην αφήνετε τα μολυσμένα ρούχα ή τον εξοπλισμό να μεταφέρονται στο σπίτι. Τα ρούχα πρέπει να 
πλένονται στην εργασία ή από επαγγελματικές εταιρείες πλυντηρίου που ασχολούνται ειδικά με 
μολυσμένα ενδύματα εργασίας. 

• Εφαρμόστε καθημερινές και λεπτομερείς διαδικασίες καθαρισμού και τακτοποίησης των λυμάτων και της 
σκόνης που κατακάθεται.  

• Χρησιμοποιήστε νερό χαμηλής πίεσης, υγρό σκούπισμα ή ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας H με φίλτρο 
HEPA για καθαρισμό δαπέδων, τοίχων και άλλων επιφανειών.  

• Καθαρίζετε τακτικά τις διαδρομές οχημάτων σε χώρους εργασίας όπου η σκόνη μεταφέρεται σε τροχούς 
ή σε χώρους υψηλής χρήσης και διατηρείτε τις υγρές κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

• Απαγορέψτε την χρήση στεγνού σκουπίσματος ή πεπιεσμένου αέρα για τον καθαρισμό επιφανειών ή 
ρούχων. Παρέχετε λάστιχα για τον καθαρισμό μεταξύ των εργασιών. 

• Οι υγρές λάσπες που συλλέγονται κατά τον καθαρισμό ή την κοπή κ.λπ. πρέπει να τοποθετούνται μέσα 
σε σφραγισμένο δοχείο / κάδο προς απόρριψη. Οποιαδήποτε διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να 
αξιολογηθεί. 

• Τα ρούχα και οι στολές των εργαζομένων πρέπει να καθαρίζονται συχνά για να αποφευχθεί η μεταφορά 
σκόνης RCS από χώρους εργασίας σε δωμάτια διαλείμματος, άλλα μέρη της εγκατάστασης και κυρίως, 
στο σπίτι.  

• Η χρήση βιομηχανικών ηλεκτρικών σκουπών (Κατηγορία H) είναι ένας εύκολος τρόπος για την 
απομάκρυνση των καταλοίπων διοξειδίου του πυριτίου από ρούχα και στολές.  

• Οι φορητές βιομηχανικές μονάδες κενού, εξοπλισμένες με φίλτρο HEPA, πρέπει να τοποθετούνται στις 
εξόδους των χώρων εργασίας με διοξείδιο του πυριτίου, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 
απολυμαίνουν τα ρούχα τους πριν φύγουν.  

• Ακολουθήστε τα εγχειρίδια χειρισμού του κατασκευαστή του εξοπλισμού κενού / οδηγίες για την αλλαγή 
των σακουλών σκόνης και των φίλτρων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 1.7 Παράδειγμα παρακολούθηση προσωπικής έκθεσης γράμμα  
 

ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Αγαπητέ XXXX, 

Ευχαριστούμε που συμμετείχατε στη συνάντηση για την ατμόσφαιρα του Ιουνίου του 2018 που 
πραγματοποιήθηκε στο (εισαγάγετε χώρο εργασίας).  

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε την (συμπληρώστε την ημερομηνία), ενώ (εισαγάγετε σύντομη 
περιγραφή των δραστηριοτήτων και της θέσης εργασίας).  

Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας της ατμόσφαιρας, τα οποία αναλύθηκαν σε ένα διαπιστευμένο 
εργαστήριο NATA, παρουσιάζονται παρακάτω (Σχέδιο Πίνακα Αποτελεσμάτων). 

 

Αποτέλεσμα δείγματος Αναπνεύσιμης Σκόνης 

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εκτεθήκατε σε Χαμηλό επίπεδο Αναπνεύσιμης σκόνης και 
Αναπνεύσιμου διοξειδίου του πυριτίου. Ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης σας εξέθεσαν σε υψηλό επίπεδο σκόνης. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν κάτω από το όριο 
δράσης του 50% των προτύπων έκθεσης στο χώρο εργασίας. Ο κίνδυνος για τις επιπτώσεις στην υγεία που 
προκύπτουν από την έκθεση θεωρείται χαμηλός σε σύγκριση με τα τρέχοντα πρότυπα της Safe Work 
Australia για την έκθεση στον εργασιακό χώρο.  

Για να είναι αποτελεσματική η αναπνευστική προστασία, πρέπει να εφαρμόζει σωστά και να συντηρείται 
καλά. Εάν φοράτε αναπνευστική προστασία προσώπου, το πρόσωπο θα πρέπει να είναι καλά ξυρισμένο. 

Αποτέλεσμα Διοξειδίου του Πυριτίου 

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εκτεθήκατε σε Χαμηλό επίπεδο διοξειδίου του πυριτίου. Αυτό το 
αποτέλεσμα ήταν πάνω από το όριο δράσης του 50% του προσαρμοσμένου προτύπου έκθεσης που συνιστά 
το Australian Institute of Occupational Hygienists (AIOH). Ο κίνδυνος για επιπτώσεις στην υγεία που 
προκύπτουν από την έκθεση θεωρείται χαμηλός σε σύγκριση με το ισχύον πρότυπο έκθεσης Safe Work 
Australia για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας για το αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου.  

Εάν θέλετε να συζητήσετε τα αποτελέσματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε (εισαγάγετε τίτλο / όνομα). 
Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται για περαιτέρω βοήθεια.  
Με εκτίμηση, 

 

(Εισαγάγετε όνομα / τίτλο προσώπου)  

Σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων του δείγματος 
Μολυσμένο δείγμα 

Αναπνεύσιμη 
σκόνη 

Αναπνεύσιμο κρυσταλικό 
πυρίτιο 

Αποτέλεσμα 1.0 mg/m3 0.06 mg/m3 
Πρότυπα έκθεσης 3.0 mg/m3 0.1 mg/m3 

Αποτέλεσμα επι 
τοις % του Προτύπου 
έκθεσης 

33% 60% 

Αξιολόγηση κινδύνου Χαμηλός 
κίνδυνος 

Μέσος κίμδυνος 
 ( Ερευνήστε) 
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Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας 

Η προσωπική παρακολούθηση πραγματοποιείται στη ζώνη αναπνοής ενός εργαζομένου (σε απόσταση 30cm 
από το μπροστινό μέρος του προσώπου) για να εκτιμηθεί πόσο συγκεκριμένο μολυσματικό παράγοντα 
αναπνέει ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της βάρδιας. 
Ένας μολυσματικός παράγοντας είναι οτιδήποτε έχει τη δυνατότητα να σας κάνει να αρρωστήσετε αν 
εκτεθείτε σε αρκετή ποσότητα από αυτόν. Το αποτέλεσμα του δείγματος παρουσιάζεται ως συγκέντρωση 
(mg/m3) και μπορεί να συγκριθεί με τα πρότυπα έκθεσης στον χώρο εργασίας.  
Τα πρότυπα έκθεσης στο χώρο εργασίας είναι η συγκέντρωση ενός μολυσματικού παράγοντα στον οποία 
ένας μέσος εργαζόμενος θα μπορεί να εκτεθεί σε όλη τη διάρκεια της μέσης επαγγελματικής ζωής, χωρίς να 
έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Οι μεγάλες βάρδιες και οι διευρυμένες λίστες εργαζομένων 
λαμβάνονται υπόψη με την προσαρμογή (μείωση) του προτύπου έκθεσης.  
Εάν εκτεθήκατε σε υψηλό επίπεδο μολυσματικού παράγοντα, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα 
αρρωστήσετε. Όταν αναφερθεί ένα υψηλό αποτέλεσμα, ενημερώνεται το προσωπικό διαχείρισης, το οποίο 
στη συνέχεια διερευνά και εφαρμόζει ελέγχους για να ελαχιστοποιήσει την έκθεση για όλους στον χώρο. 
Οι πιθανές επιδράσεις στην υγεία από την υπερέκθεση στους μολυσματικούς παράγοντες που ελέγχθηκαν 
πρόσφατα περιγράφονται παρακάτω. 
Αναπνεύσιμη σκόνη 

Η αναπνεύσιμη σκόνη αποτελείται από πολύ λεπτά σωματίδια σκόνης που μπορούν να φτάσουν στα 
βαθύτερα μέρη των πνευμόνων. Αν εισπνευσθεί πάρα πολύ εισπνεύσιμη σκόνη, μπορεί να προκαλέσει 
φλεγμονή του πνευμονικού ιστού και κάποιες πιο σοβαρές πνευμονικές διαταραχές, ανάλογα με τους άλλους 
μολυσματικούς παράγοντες που υπάρχουν στη σκόνη.  
Αναπνεύσιμο Κρυσταλλικό Διοξείδιο του Πυριτίου 

Το αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου μπορεί να είναι ένα συστατικό της εισπνεύσιμης σκόνης, 
έτσι μπορεί να φτάσει στις βαθιές περιοχές των πνευμόνων. Η έκθεση σε αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο 
του πυριτίου μπορεί να προκαλέσει πυριτίαση, η οποία είναι ουλοποίηση των πνευμόνων που προκαλεί 
μειωμένη πνευμονική ικανότητα. Η ασθένεια μπορεί να επιδεινωθεί μετά τη διακοπή της έκθεσης και 
προκαλεί σοβαρή αναπηρία. 
Πώς μπορείτε να μειώσετε την έκθεσή σας? 

• Αναφέρετε εάν παρατηρείτε πολλή σκόνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι τεχνικοί έλεγχοι που τίθενται 
σε εφαρμογή για την ελαχιστοποίηση της σκόνης δεν λειτουργούν σωστά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

• Φορέστε σωστά την αναπνευστική σας προστασία: 

• Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα σας για τη σκόνη εφαρμόζει σωστά - πρέπει να στεγανοποιεί καλά γύρω από το 
στόμα και τη μύτη χωρίς κενά 

• Να ξυρίζεστε καλά κάθε μέρα - μια γενειάδα ή αξύριστο πρόσωπο θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο να 
πετύχετε καλή στεγάνωση 

• Αλλάζετε συχνά τη μάσκα σκόνης, ή αν η μάσκα έχει χαλάσει ή έχει χάσει το σχήμα της 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο σωστής προσαρμογής της προστασίας της ακοής σας ή της αναπνευστικής προστασίας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό σας για την υγεία και την ασφάλεια 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα έκθεσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/hazardous-chemicals/exposure-standards/  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.8  Πρότυπο Επιστολής παρακολούθησης υγείας προ της 
απασχόλησης 

  
 
Ημερομηνία……………(ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
 

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/hazardous-chemicals/exposure-standards/
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Αγαπητέ Δρ.………………………………………………………………………(ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΟΝΟΜΑ) 
 
Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να πραγματοποιήσετε παρακολούθηση του αναπνεύσιμου 
κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου για τον ακόλουθο εργαζόμενο. 
Όνομα εργαζομένου…………………………………………………………………………………………. 
Ημερομηνία γέννησης……………………………………………………………………………………………. 
Περιγραφή των εργασιών που θα πραγματοποιήσει αυτός ο εργαζόμενος με κατασκευές τεχνητής πέτρας 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Νέος εργαζόμενος χωρίς ιστορικό εργασίας με τεχνητή πέτρα  Ναι ή ΟΧΙ 
Νέος εργαζόμενος με ιστορικό εργασίας με τεχνητή πέτρα  Ναι ή ΟΧΙ 
Εάν ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε το προηγούμενο ιστορικό εργασίας με τεχνητή πέτρα. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ 
Ν/Ο 

    

    

    

    

    

 
Επιβεβαιώνω ότι η ελάχιστη απαιτούμενη παρακολούθηση της υγείας προσδιορίζεται στο συνημμένο 
έγγραφο: Πρότυπο παρακολούθησης υγείας WHSQ - κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου. Με την 
ολοκλήρωση της παρακολούθησης της υγείας μπορείτε να παράσχετε μια αναφορά για τον εργαζόμενο που 
περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται παρακάτω.  
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η επιχείρησή μου απαιτεί ένα επίπεδο παρακολούθησης της υγείας που 
περιλαμβάνει:  
 δημογραφικό, ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό  
 αρχεία προσωπικής έκθεσης  
 τυποποιημένο αναπνευστικό ερωτηματολόγιο  
 τυποποιημένη εξέταση αναπνευστικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των FEV1, FVC, FEV1 / FVC - 
συνιστάται ιδιαίτερα η εξέταση αυτή να διεξάγεται από αναγνωρισμένο εργαστήριο αναπνευστικής 
λειτουργίας και να περιλαμβάνει εξετάσεις ικανότητας διάχυσης. 
 Ακτινογραφία θώρακα πλήρους μεγέθους άποψη PA - συνιστάται ιδιαίτερα η λήψη μιας ακτινογραφίας 
ΔΟΕ που να επιτρέπει την ανάγνωση από έναν Β-αναγνώστη. 
Συμπεριλάβετε μια επιβεβαίωση στην αναφορά σας ότι όλες οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν τηρηθεί. 
 
Έκθεση παρακολούθησης της υγείας 
 
1. Στοιχεία εργαζομένου: 
Όνομα και ημερομηνία γέννησης του εργαζομένου 
2. Στοιχεία ιατρού: 
Το όνομά σας και ο αριθμός εγγραφής σας 
3. Στοιχεία επιχείρησης: 
Επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης 
4. Ημερομηνίες παρακολούθησης της υγείας: 
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Οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκε κάθε πτυχή της παρακολούθησης της υγείας 
5. Αποτελέσματα εξετάσεων: 
Στοιχεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που δείχνουν εάν ο εργαζόμενος έχει εκτεθεί ή όχι σε 
αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου 
6. Εκτίμηση: 
Η επαγγελματική σας άποψη αν ο εργαζόμενος μπορεί να έχει υποστεί ασθένεια, τραυματισμό ή βλάβη της 
υγείας ως αποτέλεσμα εργασίας με κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου. 
7. Σύσταση: 
Η επαγγελματική σας άποψη σχετικά με: 
 Αν πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. 
 Αν ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει στην τρέχουσα εργασία του. 
 Αν απαιτείται ιατρική συμβουλευτική για τον εργαζόμενο. 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το αίτημα, επικοινωνήστε μαζί μου στο (ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ). 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
Υπογραφή 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .................................................... (ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΟΝΟΜΑ) 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………………………………...(ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………………………………………..…(ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.9  Έντυπο διερεύνησης περιστατικών 
  

Λεπτομέρειες συμβάντων 
Όνομα του ατόμου που εμπλέκεται στο περιστατικό: Ημερομηνία συμβάντος: 

Τοποθεσία συμβάντος:  

Ομάδα διερεύνησης περιστατικών: 
  

  

Ποια εργασία εκτελούνταν τη στιγμή του συμβάντος; 

 

Τι συνέβη; (π.χ. "αστοχία ΜΑΠ των εργαζομένου") 

 

Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στο περιστατικό; 
Περιβάλλον: Εξοπλισμός / υλικά: 

 Θόρυβος  Διάταξη / σχεδιασμός  Λανθασμένος εξοπλισμός για 
τη δουλειά  Αστοχία εξοπλισμού 

 Φωτισμός  Σκόνη / αναθυμιάσεις  Ανεπαρκής συντήρηση 
 Υλικό / πολύ βαρύς 

εξοπλισμός / 
παράξενος 

 Κραδασμός  Ολίσθηση / κίνδυνος πτώσης  Ανεπαρκή προστατευτικά  Ανεπαρκής 
εκπαίδευση 

 Κατεστραμμένο / ασταθές δάπεδο  Άλλα  Άλλα 

Συστήματα εργασίας: Άτομα: 

 Ο κίνδυνος δεν προσδιορίστηκε   Όχι / διεξήχθη ανεπαρκής 
αξιολόγηση κινδύνου  

 Η διαδικασία δεν τηρήθηκε / 
δεν υπάρχει διαδικασία  Ουσίες / αλκοόλ 

 Όχι / ανεπαρκής διαδικασία 
ασφαλούς εργασίας  

 Όχι / εφαρμογή ανεπαρκών 
ελέγχων   Κόπωση  Πιέσεις χρόνου / 

παραγωγής 

 Ο κίνδυνος δεν αναφέρθηκε   Ανεπαρκής εκπαίδευση / 
εποπτεία   Αλλαγή της ρουτίνας 

 Απόσπαση 
προσοχής / 
προσωπικά θέματα / 
άγχος  

 Άλλα  Έλλειψη επικοινωνίας  Άλλα 

Διορθωτικές ενέργειες: 
Παράγοντας που συνέβαλε 
(από την παραπάνω λίστα) 

Τι θα κάνουμε για να 
διορθώσουμε το πρόβλημα; Ποιος Πότε Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

     
 

Διορθώθηκε το πρόβλημα? 
Όνομα Υπογραφή Ημερομηνία 

Πρόσωπο εμπλεκόμενο σε περιστατικό:   

Διευθυντής:   
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Οδηγός Διαδικασίας Διερεύνησης Περιστατικών 
 

1. Καθορίστε τα γεγονότα του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων: 
- Τι συνέβη  
- Πότε και πού συνέβη αυτό; 
- Τι εργασίες εκτελούνταν; 
- Ποιος ενεπλάκη; 
- Υπήρχαν μάρτυρες; 

 

2. Συγκεντρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για παράδειγμα: 
- αρχεία συντήρησης 
- διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 
- εγχειρίδια οδηγιών 
- αρχεία κατάρτισης. 
 

3. Εξετάστε όλους τους πιθανούς παράγοντες που συνέβαλαν:  

- Περιβάλλον: Οι περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. φωτισμός, θόρυβος, επιφάνειες δαπέδων) συνέβαλαν στο 
περιστατικό  

- Εξοπλισμός / υλικά: Μήπως κάτι από τον εξοπλισμό, τα υλικά, τα εργαλεία κ.λπ. (π.χ. αστοχίες εξοπλισμού, 
ελλιπή προστατευτικά) συνέβαλαν στο περιστατικό; 

- Συστήματα εργασίας: Υπήρχε κάτι σχετικά με το σύστημα που συνέβαλε (π.χ. ο κίνδυνος δεν εντοπίστηκε, 
γνωστός κίνδυνος που δεν εξετάστηκε); 

- Άτομα: Υπήρξε κάτι στο οποίο έκαναν οι εργαζόμενοι, οι επόπτες ή οι εργολάβοι που συνέβαλε στο συμβάν (π.χ. 
κακή επικοινωνία, κουρασμένος ή βιαστικός για να τελειώσει εγκαίρως); 

 

4. Προσδιορίστε τις κύριες αιτίες του συμβάντος, δηλαδή εκείνες οι οποίες αν δεν είχαν προκύψει τότε το 
περιστατικό δεν θα είχε συμβεί. Αναρωτηθείτε "Θα είχε συμβεί το περιστατικό αν…"; 

 

5. Προσδιορίστε την κύρια αιτία / αποτυχία του συστήματος που υποκρύπτει την κύρια αιτία/ες και τους 
παράγοντες που συνέβαλαν.  

Μια απλή τεχνική για τον εντοπισμό της αιτίας είναι τα "Πέντε Γιατί". Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει το να αναρωτηθείτε 
"Γιατί συνέβη αυτό;" και να συνεχίζετε να ρωτάτε "Γιατί" για κάθε απάντηση μέχρι να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα που 
δεν δημιουργεί άλλο "γιατί" και η υποκείμενη αιτία γίνεται εμφανής.  

 

6. Το τελικό και πιο σημαντικό βήμα σε κάθε έρευνα είναι να αναλάβετε δράση για την διόρθωση όλων των 
παραγόντων που συνέβαλαν στο περιστατικό, ξεκινώντας με την κύρια αιτία(ες) και εξετάζοντας κάθε μία από 
τις αιτίες που συμβάλλουν και υποκρύπτονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2.0   Αρχεία κατάρτισης. 
Ατομικό αρχείο κατάρτισης 
Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα για να καταγράψετε την επίσημη και άτυπη εκπαίδευση που λαμβάνει ο εργαζόμενος. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτήν την εγγραφή στα 
διοικητικά αρχεία για τον εργαζόμενο. 
 

Επωνυμία 
επιχείρησης  Τοποθεσία  

 
Όνομα 
εργαζομένου  

Τίτλος εργασίας 
του εργαζομένου  

 
Τυπικά προσόντα και δεξιότητες 
Αρχείο επίσημης εκπαίδευσης από εξωτερικό πάροχο που έχει ως αποτέλεσμα αναγνωρισμένα προσόντα, δεξιότητες ή άδειες. Για παράδειγμα, Cert III, άδεια περονοφόρου οχήματος, 
υπάλληλος πρώτων βοηθειών κ.λπ. 

Προσόν / δεξιότητα Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

Εκπαιδευτής Τεκμηρίωση που επιδείχθηκε Ημερομηνία 
λήξης (αν 
υπάρχει) 

Σχόλια 

Παράδειγμα 
Πρώτες βοήθειες 

15/07/16 Εκπαίδευση XYZ Πιστοποιητικό εκπαιδευτή 14/07/16 Απαιτείται για τον ρόλο υπευθύνου πρώτων 
βοηθειών 

      

      

      

      

      

Αρχείο εκπαίδευσης για συγκεκριμένη εργασία 
Αρχείο καταγραφής επαγγελματικής ή άτυπης εκπαίδευσης όπου ο εργαζόμενος θεωρήθηκε ικανός να εκτελεί τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εργασία του. Για παράδειγμα, 
τήρηση διαδικασιών ασφαλούς εργασίας, χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού. 
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Καθήκον Ημερομηνία ολοκλήρωσης Όνομα 
εκπαιδευτή 

Υπογραφή εκπαιδευτή Όνομα εργαζομένου Υπογραφή 
εργαζόμενου 

Παράδειγμα 
Προκαταρκτική Εξέταση 
καταλληλότητας 

10/08/16 Three Em 3M Breathe Safe B SAFE 
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Αυστραλία 
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Οδηγίες Υγείας & Υγιεινής 
Κατασκευαστές που εργάζονται με ασφάλεια με 
τεχνητή πέτρα 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Ερωτήματα διαπίστευσης Cm3
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1. Σας έχει επισκεφθεί κάποιος Κυβερνητικός Επιθεωρητής  Υγείας και Ασφάλειας σχετικά με το 
κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου τους τελευταίους 12 μήνες; Εάν ΝΑΙ, εκδόθηκε ειδοποίηση 
απαγόρευσης ή βελτίωσης;  Εάν ΝΑΙ, επισυνάψτε αντίγραφο της ειδοποίησης και αποδεικτικά στοιχεία 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις.   

2. Έχετε εκτιμήσεις κινδύνου, π.χ. δηλώσεις ασφαλών μεθόδων εργασίας/JSA/JHA, για κάθε είδους 
εργασία με τεχνητή πέτρα που κάνετε; Εάν ΝΑΙ, συμπεριλάβετε συμπληρωμένα παραδείγματα από το 
εργοστάσιο/εργαστήριο σας και από στον τόπο εργασίας. Τα παραδείγματα πρέπει να έχουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 12 μηνών, να έχουν συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους 
υπαλλήλους που εκτέλεσαν την εργασία. 

3. Διεξάγετε παρακολούθηση ή αξιολόγηση της εισπνεόμενης σκόνης κρυσταλλικού διοξειδίου του 
πυριτίου στο τμήμα κατασκευής της επιχείρησής σας; Εάν ΝΑΙ, επισυνάψτε τα αποδεικτικά στοιχεία 
και τα αποτελέσματα των ελέγχων/αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 
μήνες. 

4. Αποτρέπετε τη δημιουργία και την εξάπλωση της σκόνης τεχνητής πέτρας στον χώρο εργασίας σας 
(π.χ. μέσω της απομόνωσης της κοπής τεχνητής πέτρας, των διαδικασιών κατεργασίας και στίλβωσης);  
Εάν ΝΑΙ, επισυνάψτε αποδεικτικά στοιχεία για το πώς επιτυγχάνεται αυτό, καθώς και τυχόν SOP, 
SWMS ή οδηγίες εργασίας που ισχύουν. 

5. Έχετε τεκμηριωμένη διαδικασία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση υψηλής ανωμαλίας σκόνης RCS 
και/ή ρυπανσης με RCS μιας περιοχής που είναι εκτός της περιοχής εργασίας; Εάν ΝΑΙ, επισυνάψτε το 
έγγραφο και αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτή κοινοποιείται και ασκείται από τους εργαζομένους. 

6. Έχετε τεκμηριωμένη διαδικασία για τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι αναφέρουν περιστατικά 
και/ή ανησυχίες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης που διεξάγεται και των 
διορθωτικών μέτρων πρέπει να ληφθούν;  Εάν ΝΑΙ επισυνάψει αντίγραφο της διαδικασίας και 
λεπτομέρειες για τυχόν αναφερθέντα περιστατικά σχετικά με την έκθεση σε RCS από τους τελευταίους 
12 μήνες. 

7. Έχετε τεκμηριωμένη διαδικασία που δείχνει πώς συλλέγονται επικίνδυνα απόβλητα RCS, 
απομονώνονται και διατίθενται; Εάν ΝΑΙ, επισυνάψτε στοιχεία για την πρόσφατη σωστή διάθεση 
απορριμμάτων RCS. 

8. Ο οργανισμός σας διεξάγει περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση εξοπλισμού ελέγχου και συλλογής 
σκόνης για σκόνη τεχνητής πέτρας; Εάν ΝΑΙ, παρακαλείσθε να παράσχετε αποδείξεις για την 
ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων και προγραμμάτων συντήρησης. 

9. Παρέχετε εκπαίδευση στους υπαλλήλους και στους υπεργολάβους σας για την ασφαλή εργασία με 
αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου; Εάν ΝΑΙ επισυνάψτε αποδεικτικά στοιχεία για την 
ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης. 

10. Οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι σας φορούν Προστατευτικό Εξοπλισμό Αναπνοής (ΠΕΑ) όταν 
εργάζονται με τεχνητή πέτρα; Εάν ΝΑΙ παράσχετε λεπτομέρειες (συμπεριλαμβανομένης, μάρκας και 
μοντέλου) ΠΕΑ που παρέχονται και φέρονται.  

11. Οι υπάλληλοί σας και οι υπεργολάβοι που φορούν αναπνευστήρες διεξάγουν δοκιμές προσαρμογής 
αναπνευστικού συστήματος για να επιβεβαιώσουν ότι η μάσκα που τους έχει χορηγηθεί ταιριάζει 
σωστά; Εάν ΝΑΙ παράσχετε αντίγραφα πιστοποιητικών / μητρώου δοκιμών. 

12. Εξασφαλίζετε ότι οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι σας φορούν Μέσα Ατομικής Προστασίας / 
ρουχισμό (ΜΑΠ) όταν εργάζονται με τεχνητή πέτρα; Εάν ναι αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με τα 
παρεχόμενα και φθαρμένα ΜΑΠ.  

 
13. Διεξάγετε δραστηριότητες παρακολούθησης της υγείας ή επίβλεψης της υγείας για λογαριασμό των 

εργαζομένων; Εάν ΝΑΙ παράσχετε στοιχεία και αποδείξεις για αυτό, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού των εργαζομένων και των υπεργολάβων, που έχετε εξετάσει για πυριτίαση τα τελευταία 2 
χρόνια. 
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14. Ζητάτε από τους νέους εργαζομένους και τους υπεργολάβους να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την 
προηγούμενη / εξελισσόμενη εξέταση της υγείας που έκαναν; Εάν ΝΑΙ, παρακαλείσθε να παράσχετε 
τη διαδικασία σας για τη συλλογή πληροφοριών για την εξέταση της υγείας. 
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Οδηγίες Υγείας & Υγιεινής 
Κατασκευαστές που εργάζονται με ασφάλεια με 
τεχνητή πέτρα 
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Greencap Pty Ltd (ABN 76 006 318 010) certifies 

Fabricator Pty Ltd 
(ABN 12 345 678 900)   

of 123 Example Street, Suburb, STATE 9876  
  

Complies with all elements of  
Health & Hygiene Guidelines - Fabricators Working Safely with Engineered Stone  

Cm3 Prequalification – Silica Assessment 
 

Issue Date: 
10/9/2019 

 

Supported by 
 Expiry Date: 

10/9/2020 
 

Simon Ercole 
National Practice Lead - Health & Safety 

 

Health & Hygiene Accreditation 
 

*  Non-accredited training 
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