Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικών Αναγκών

Grant agreement nr. 2011 - 3988 / 001-001

Ερωτηµατολόγιο Αναγνώρισης Εκπαιδευτικών Αναγκών
Εργαζοµένων σε Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
TTHHEESSEEIISS

Έργο:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ

SIGMA CONSULTANTS ΕΠΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

"This project has been funded with support from the European
Commission. This publication [communication] reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein."

A. Γνώσεις και ∆εξιότητες σε Θέµατα Υγείας και Ασφάλειας

A.1 Γνωρίζεις τις διαδικασίες ασφαλείας της εταιρίας και του χώρου εργασίας σου ;

i) Γνωρίζετε και έχετε εκπαιδευθεί σχετικά µε:
• Το εγχειρίδιο ασφάλειας της εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται

• Τον εξοπλισµό και τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας
• Τις ειδικές διαδικασίες ασφαλείας για το χώρο εργασίας σας
• Τα υφιστάµενα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
• Τα Σχέδια Υγείας και Ασφαλείας στον Εργασιακό Χώρο σας
• Το µέρος όπου βρίσκονται και τη λειτουργία του εξοπλισµού ασφαλείας

ii) έχετε συµµετάσχει στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση εκπαίδευση των ειδικών για το χώρο
εργασίας σας σχεδίων, διαδικασιών για την υγεία και την ασφάλεια και την αντιµετώπιση
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, κατά περίπτωση ;

iii) συµµετέχετε σε συναντήσεις για την υγεία και την ασφάλεια

iv) Εκπαιδεύεστε σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, όταν αυτό απαιτείται ; Για παράδειγµα:
• Στην παροχή πρώτων βοηθειών
• Στη χρήση και διαχείριση χηµικών ουσιών π.χ. για επικίνδυνα υλικά που χρησιµοποιούνται
στο χώρο εργασίας, στην ανάγνωση και στην κατανόηση των Φύλλων των ∆εδοµένων
Ασφαλείας (MSDS) των χηµικών ουσιών

• στη λειτουργία του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού
• στη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
• σε θέµατα ασφάλειας στο χώρο εργασίας, π.χ., στην πυρασφάλεια του χώρου
A.2 Εφαρµόζεις Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας κατά την Εργασία σου;

i)

Ενηµερώνεις τον προϊστάµενό/συνεργάτες σου για τις προγραµµατισµένες εργασίες σου
ή/και και τις καθηµερινές δραστηριότητες σου ;

ii) Χρησιµοποιείς τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), π.χ., γυαλιά ασφαλείας,
υποδήµατα εργασίας µε προστασία στα δάκτυλα, κράνος, ωτοασπίδες, κλπ ;

iii) Φοράς τα κατάλληλα ρούχα για εργασίες σε εξωτερικό περιβάλλον και ανάλογες καιρικές
συνθήκες ;

iv) Ξέρεις να αναγνωρίζεις τους πιθανούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας σου ;

v) Ενηµερώνεις τον προϊστάµενο/συνεργάτες σου για συνθήκες, κινδύνους, που επηρεάζουν
την προσωπική υγεία σου π.χ., σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ;

vi) ∆ιαθέτεις τον κατάλληλο εξοπλισµό επικοινωνίας που απαιτείται για όλες τις εργασίες σου;
A.3 Γνωρίζεις να αντιµετωπίσεις τους Κινδύνους, που σχετίζονται µε την εργασία σου, όπως:

A.3.1 Κίνδυνοι Ατυχήµατος

i)

γλιστρήµατα και πτώσεις από πατώµατα µε ολισθηρές επιφάνειες από νερό, διαλύτες,
διαλύµατα ουσιών µε νερό ;

ii) χτυπήµατα από την πτώση βαρέων αντικειµένων, π.χ., από µεταφορικές ταινίες που
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κινούνται από το ύψος του κεφαλιού ;

iii) τραυµατισµοί από τα κινούµενα, περιστρεφόµενα µέρη, εξαρτήµατα του εξοπλισµού ;

iv) πτώσεις µέσα σε δεξαµενές φρεάτια, λίµνες, που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς
ή/και πνιγµό ;

v) πτώσεις από σκάλες κινητές και ακίνητες υπερυψωµένες πλατφόρµες στη διάρκεια της
λειτουργίας και της συντήρηση του εξοπλισµού ;

vi) εγκαύµατα από χρήση θερµών επιφανειών, θερµού ατµού, από φωτιά ή και εκρήξεις
εύφλεκτων αερίων ;

vii) χηµικά εγκαύµατα από τη χρήση, παφλασµούς οξειδωτικών, διαβρωτικών και καυστικών
υγρών ;

viii) ηλεκτροπληξία που προκαλείται από την επαφή µε ελαττωµατικές ηλεκτρικές συσκευές,
γυµνά ηλεκτρικά καλώδια, κλπ. ;

ix) τσιµπήµατα και κοψίµατα από αιχµηρά εργαλεία, αιχµηρές ακµές του εξοπλισµού ;

x) τραυµατισµοί, µολύνσεις (ειδικά στα µάτια) που προκαλούνται από σωµατίδια στον αέρα,
όπως από περιστρεφόµενες βούρτσες καθαρισµού ή χρήση τροχού λείανσης ;

xi) φωτιά και εκρήξεις από την απελευθέρωση εύφλεκτων αερίων κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας των λυµάτων (π.χ. µεθάνιο, υδρογόνο) ;

xii) έκλυση επικίνδυνων ατµών χηµικών ουσιών από τη βίαιη µεταξύ τους αντίδραση κατά την
ανάµειξη τους για την παρασκευή των αντιδραστηρίων επεξεργασίας των λυµάτων ;

xiii) δηλητηρίαση από χηµικές ουσίες που εκλύονται κατά τη διάρκεια των διαφορετικών
σταδίων επεξεργασίας των λυµάτων (π.χ., χλώριο υδρογόνο, υδρόθειο, κλπ.)
A.3.2 Φυσικοί Κίνδυνοι

i)

έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου από µηχανικό εξοπλισµό ;

ii) έκθεση σε δονήσεις των χεριών ή/και ολόκληρου του σώµατος από τη χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων ή από επιφάνειες στις οποίες ο εργαζόµενος στέκεται ή κάθεται ;

iii) έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ;
iv) έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία κλιµατικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες ;
A.3.3 Χηµικοί Κίνδυνοι

i)

χρόνια δηλητηρίαση από εισπνοή ή κατάποση των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται
στις διαδικασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ;

ii) δερµατοπάθειες που προκαλούνται από την έκθεση του δέρµατος σε υγρά απόβλητα,
καθαριστικά σκευάσµατα, όξινα και αλκαλικά διαλύµατα, κλπ. ;

iii) ερεθισµό των βλεννογόνων (κυρίως του αναπνευστικού συστήµατος) από όξινους ή
αλκαλικούς ατµούς ή αερολύµατα, από υδρόθειο, και άλλες εκλυόµενες ουσίες

iv) έκθεση στη σκόνη ;
v) αλλεργίες που προκαλούνται από τη χρήση γαντιών από υλικό λάτεξ ;
A.3.4 Βιολογικοί Κίνδυνοι

i)

ασθένειες που προκαλούνται από µολυσµατικούς παράγοντες που είναι παρόντες στα
ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα και γεωργικά απόβλητα ;
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ii) ασθένειες που προκαλούνται από την επαφή µε τις τοξίνες που απελευθερώνονται από τους
µολυσµατικούς παράγοντες ;

iii) ασθένειες που προκαλούνται από έντοµα, τρωκτικά που βρίσκονται και αναπαράγονται
στις κλίνες ξήρανσης ή/και σε άλλες διαδικασίες της µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ;

A.3.5 Εργονοµικοί, Οργανωτικοί, Ψυχολογικοί Παράγοντες

i)

προβλήµατα όρασης από ανεπαρκή φωτισµό του χώρου εργασίας ;

ii) µυοσκελετικοί τραυµατισµοί που προκαλούνται από την υπερβολική προσπάθεια κατά το
χειρισµό βαριών φορτίων ή από άβολες στάσεις εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της
συχνής κάµψης του κορµού (σκύψιµο)), κλπ ;

iii) δυσφορία και ψυχολογική επιβάρυνση, που σχετίζονται µε παρατεταµένη φθορά του
προστατευτικού ιµατισµού, µε τις άσχηµες οσµές από τα απόβλητα, την αίσθηση της
εργασίας σε ένα "βρώµικο" και όχι "αξιοσέβαστο" επάγγελµα ;

iv) Ξέρετε πώς να αντιµετωπίζετε το στρες στη διάρκεια της εργασίας σου (π,χ, εργασία κάτω
από πιεστικό ωράριο, ή εργασία σε βάρδιες) ;

v) Ξέρετε πώς να αντιµετωπίζετε επιθετικές συµπεριφορές από τους συνεργάτες σου, τον
προϊστάµενο σου, ή άλλους, στο χώρο εργασίας σου ;

A.4 Εφαρµόζεις Οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας για Εργασία σε Περιορισµένους Χώρους ;

A.4.1 Περιγράψτε µία Άδεια Εισόδου για Εργασία σε Περιορισµένο Χώρο

i)

Είστε εξοικειωµένοι µε τα στοιχεία της άδειας εργασίας εισόδου σε περιορισµένο χώρο:
(π.χ. θέση του περιορισµένου χώρου, το είδος των εργασιών που θα υλοποιηθούν, τα είδη
των κινδύνων και των ελέγχων για την αντιµετώπισή τους, χρονικό διάστηµα που
καλύπτεται από την άδεια εισόδου, καταγραφή εισόδου και εξόδου των εργαζοµένων, κλπ);

A.4.2 Συµµόρφωση µε ∆ιαδικασίες για την Εργασία σε Περιορισµένο Χώρο

i)

‘Εχετε ελέγξει τις πληροφορίες που αναφέρονται και απαιτούνται από την άδεια εισόδου,
π.χ. χρήση κατάλληλων ΜΑΠ και εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης, εξοπλισµός
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, εγκεκριµένος κατάλογο των προσώπων που
µπορούν να εισέλθουν, τις διαδικασίες λειτουργίας, τα MSDS των υλικών ;

ii) Γνωρίζετε πως πιστοποιούνται οι απαιτούµενες διαδικασίες, που περιλαµβάνονται στην
άδεια εισόδου, όπως: έλεγχος της ποιότητας του αέρα, αναγνώριση και αξιολόγηση των
πιθανών κινδύνων, διαδικασίες απεγκλωβισµού, σφράγισης και σήµανσης του χώρου ;

iii) Γνωρίζετε πως να σταµατήσετε τις δραστηριότητες εργασίας και να ενηµερώσετε έγκαιρα
και σωστά, εάν έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες και οι διαδικασίες που καθορίζονται στην
άδεια εργασίας ;
A.5 Εφαρµόζεται τις Οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας για τη χρήση και τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών ;

i)

Γνωρίζετε πως να χρησιµοποιείται και να αξιοποιείται τις πληροφορίες που υπάρχουν στα
∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας (MSDS) των χηµικών ουσιών ;

ii) Αναγνωρίζεται τι σηµαίνουν τα ακόλουθα σύµβολα σήµανσης των επικίνδυνων υλικών ;

iii) Γνωρίζετε πώς να αντιµετωπίσετε τη διαρροή κάθε χηµικής ουσίας (υγρή ή στερεή φάση) ;
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A.6 Γνωρίζετε – Ακολουθείτε Κανόνες Πυρασφάλειας ;

i)

Αναγνωρίζετε ποιες είναι οι διαφορετικές περιπτώσεις - κλάσεις µιας φωτιάς

ii) Γνωρίζετε ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες – πηγές µίας φωτιάς στο χώρο εργασίας σας ;

iii) Ξέρετε πώς να επέµβετε-σβήσετε διαφορετικές περιπτώσεις – κλάσεις µιας φωτιάς ;

iv) Έχετε εκπαιδευτεί στη χρήση πυροσβεστήρων και άλλου πυροσβεστικού εξοπλισµού ;

v) Εφαρµόζετε τις οδηγίες, διαδικασίες για την πυρασφάλεια του χώρου εργασίας σας ;
B. Πείτε µας την Άποψη σας

i)

Παρακαλώ αναφέρετε τους τοµείς Υγείας και Ασφάλειας που έχετε εκπαιδευτεί τα τελευταία 3 χρόνια:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii) Παρακαλώ αναφέρεται ποιον άλλον κίνδυνο αντιµετωπίζετε σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας και θα θέλατε να εκπαιδευτείτε:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii) Μείνατε ικανοποιηµένος/η από το παρόν ερωτηµατολόγιο ?

iv) Εάν όχι, παρακαλώ αναφέρετε τις παρατηρήσεις και πιθανές προτάσεις για βελτιώσεις :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

v) Απασχολήστε σε µονάδα Επεξεργασίας Υγρών:
Βιοµηχανικών Αποβλήτων

Αστικών Αποβλήτων

vi) Στοιχεία Επικοινωνίας :
Ονοµατεπώνυµο:.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Επωνυµία Επιχείρησης:...……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (e-mail):.…………………………………….………………………………………………………………………………………

