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"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява единствено възгледите на
автора и Комисията не може да бъде държан отговорен за всяка
употреба, които могат да бъдат изработени от информацията,
съдържаща се в него."

А. Покажете знания и умения по Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗБУТ)
A.1 Посочете Вашето ниво на знание по долу посочените процедури или планове за безопастност на
компанията и работното място:
a) До колко сте запознати с:
• Ръководството за безопасност на компанията, например политики и
процедури
• Оборудването и процедурите за безопасна работа с тях
• Специфичните процедури според работното място
• Планове за реагиране при извънредни ситуации
• Планове по ЗБУТ
• Процедури за безопасна работа с оборудването според мястото, в което
работите
b) Участвали ли сте в развитието / преглеждането / актуализирането на
здравословни, безопасностни и аварийни планове за действие на
Вашето работно място, ако е приложимо
c) Участватели регулярно в срещи по ЗБУТ
d) Участвалили сте в необходимите обучения за безопасност като
например:
Оказване на първа помощ
Безопастност при работа с химически вещества. Т.е. опасни материали,
които се използват във вашата работа. Четене и разбиране на
Информационни табели за безопасността на материалите.
Работа с оборудването
Превоз на опасни товари
Безопасност на работното място. Например: Пожарна безопасност и
обежища
A.2 Следвате ли насоки за лична безопастност?
a) Уведомявате ли Ваш началник или колега за работния Ви
план и за ежедневните Ви дейности
b) Използвате ли подходящи персонални предпазни средства
например предпазни очила, предпазни работни обувки,
каски, протектор на слуха
c) Носите ли подходящото работно облекло при различни
дейности/време/околна среда
d) Запознати ли сте със заобикалящата Ви среда, например
следите ли за рискове
e) Уведомили ли сте Ваш началник или колега за лични
здравословни проблеми, например: тежки алергични
реакции
f)

Имате ли постоянно достъпна връзка за комуникации

A.3 Запознати ли сте с опастностите във вашата работа?
A.3.1 Запознати ли сте с опастностите от инциденти свързани с :
a) Подхлъзвания и падания върху подове намокрени с вода,
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водни разтвори или разтворители
b) Удари и контузии причинени от падащи тежки предмети
c) Например: от режийни транспортьори
d) Нараняване от машинни части или преместено оборудване
e) Падане в езера, ями, резервоари, които причиняват
наранявания или удавяне
f)

Падане от преносима стълба, стълби или повдигащи се
платформи, докато работите с оборудването или го
поддържате

g) Химични изгаряния причинени от корозовни течности, пръски
от разтворители или други опасни течности
h) Изгаряния с пара и/или горещи изпарения от пожари или
експлозии на горивни газове и др.
i)

Токов удар, причинен от контакт, дефектни електрически
уреди, кабели или др.

j)

Порязвания и убождания с остри инструменти, остри ръбове
на изделия и др.

k) Наранявания (особено на очите), причинени от летящи
частици
l)

Пожар и експлозии, поради образуването и изпускането на
запалими газове по време на обработка (например: метан,
водород)

m) Енергични химически реакции, причинени от
неконтролираното смесване на химикали по време на
подготовката на реактиви за пречистване на отпадъчни води
n) Остро отравяне, причинено от различни химични вещества,
съдържащи се в отпадъците, използвани като реактиви
(например: газообразен хлор), или освободени по време на
обработването (например: водороден сулфид и т.н.)
o) Увреждане на очите причинено от пръски на дразнещи или
корозивни течности
A.3.2 Запознати ли сте с физическите опастности свързани с :
a) Излагане на прекомерно високи нива на шума от
механичното оборудване
b) Излагане на ръка-рамо или на цялото тяло на вибрация от
електрически инструменти и/или повърхности, на
която/които работникът стои или седи
c) Излагане на UV радиация
d) Излагане на потенциално вредни климатични фактори
A.3.3 Запознати ли сте с химичните опастности свързани с :
a) Хронично отравяне при вдишване или поглъщане на
химикали използвани при пречистване на водата и
отпадъците

НП (Не е приложимо)

Слабо

Задоволително

Средно

Добро

Оператор на отпадъчни води

Ниво на запознатост

Отлично

Въпросник за нуждите от обучение

b) Дерматози, причинени от излагане на кожата на отпадъчни
води, почистващи течности, киселинни и алкални разтвори и
др.
c) Дразнене на лигавиците (по-специално на дихателните
пътища) от киселини или алкални пари или аерозоли, от
сероводород и други вещества
d) Излагане на прах
e) Алергия от латекс, причинена от използването на латексови
ръкавици
A.3.4 Запознати ли сте с биологичните опастности свързани с :
a) Заболявания причинени от инфекции, съдържащи се в
необработени битови отпадъчни води (главно от хора) и в
селскостопанстките отпадъци
b) Заболявания приченини при контакт с токсини отделени от
заразени вещества
c) Заболявания причинени от насекоми или гризачи, които
живеят на сухи места при утайката
A.3.5 Запознати ли сте с ергономични, психо-социални и организационни фактори свързани с :
a) Мускулно-скелетни наранявания, причинени от
пренапрежение по време на работа, при носенето на тежки
товари или седене в неудобни работни пози (включително
честото навеждане) и др.
b) Визуален дискомфорт и проблеми с очите, причинени от
неадекватно осветление
c) Дискомфорт и психологически проблеми, свързани с
продължителното носене на защитно облекло, лошите
миризми на отпадъците, чувството на работа в "мръсна"
среда, не достатъчно "уважение" към работата Ви
A.4 Следвате ли указанията за безопастност в помещения с ограничен достъп?
A.4.1 Опишете разрешението за влизане в помещението с огранизен достъп
a) Запознати ли сте с компонентите за разрешение за влизане:
(мястото на помещението с ограничен достъп, вида на извършваната работа,
вида на опасностите и контрола за справяне с тях, времевия период, за който
е разрешено влизане, запис на влизане и излизане на всеки работник,
резултатите от атмосферните тестове)
A.4.2 Съответствие с процедурите при работа в помещения с ограничен достъп
a) Знаете ли как да сертифицирате нужните Ви подготвителни
дейности за разрешителното преди влизане в помещението,
включващо: тестове за качество на въздуха, оценка на риска
и контрол на опасностите, процедури по заключване
b) Проверявате ли информацията, която се изисква от
разрешителното за влизане, например необходимите
персонални предпазни средства и аварийно-спасително
оборудване, разпоредби за мониторинг на въздуха, списък на
оторизираните лица, работни процедури, Информационни
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табели за безопасността на материалите, които ще се
използват
c) Знаете ли кога и как да прекратите работния процес и
правилно да уведомите, ако условията и/или процедурите
описани в разрешителното са променени
A.5 Следвате ли указанията за употреба, товарене и разтоварване на опасни материали?
a) Запознати ли сте с информационните листове за безопастност
b) Разпознавате ли знаците с опасни материали

c) Знаете ли как да реагирате при опасни материали, разливи
и/или течове
A.6 Спазвате ли указанията за пожарна безопастност?
a) Знаете ли кой са най-честите причини за възникване на пожар
b) Знаете ли как се класифицират различните видове пожар

c) Знаете ли по какъв начин се гасят различните видове пожар
d) Знаете ли как да използвате пожарогасител
e) Спазвате ли указанията за пожарна безопастност
B. Моля кажете Вашето мнение
a) Моля напишете някаква друга тема, която не сме засегнали, а смятате, че е важна при
обучението по ЗБУТ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Как бихте оценили този въпросник?

