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Въпросник за анализ на потребностите от обучение

A. Знания и умения по Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗБУТ)
A.1 Моля посочете до колко сте запознати с ръководството на
компанията за безопасност, като например: политики и процедури

     

A.2 Моля посочете до колко сте запознати с насоките за личната Ви безопасност
a) Уведомявате ли Ваш началник или колега за работния Ви план и за
ежедневните Ви дейности

     

b) Използвате ли подходящи лични предпазни средства например
предпазни очила, работни ботуши с метално бомбе, каски,
шумозаглушител

     

различни

     

d) Уведомили ли сте Ваш началник или колега за лични здравословни
проблеми, например: тежки алергични реакции

     

c) Носите ли подходящото
дейности/време/околна среда

работно

облекло

при

A.3 Посочете до колко сте запознати с опасностите свързани с работата ?
A.3.1 Аварии
A.3.1.1 Работници за събиране на битови отпадъци
a) Наранявания на гърба, причинени от вдигане на тежки предмети
b) Навяхвания на глезена, в резултат от падане или свличане при
разтоварване на камиона

     
     

c) Хлъзване/спъване и/или падане заради лоши условия на пътя (дупки,
чакъл, кал по пътя, насипи, трева)

     

d) Наранявания произтичащи от пътнотранспортни произшествия и/или
инциденти по време на работа

     

e) Разкъсвания в дълбочина на ръка, бедро, причинени от стъкла, пирони,
спринцовки по време на товарене

     

f)

Ожулвания и натъртвания, получени в резултат от контакт или сблъсък,
с част на превозно средство, паркирани коли и/или контейнери

     

g) Дразнене на очни или дихателни пътища, причинени от прах или пръски
на течности, получено по време на работа в близост до бункера за
пресоване

     

h) Интоксикация, в резултат от контакт с малки количества опасни
химически отпадъци, смесени с битовите отпадъци

     

i)

     

Остро отравяне с изгорели газове, включително въглероден окис

A.3.1.2 Оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци ( инсинератор)
a) Падане от преносима стълба, стълби или повдигащи се платформи,
докато работите с оборудването на инсинератора или го поддържате,
особено от самосвал

     

b) Подхлъзвания и падания върху хлъзгави подове, или покрити с разлято
гориво, отломки и др.

     

c) Падане на контейнери за боклук и други тежки товари върху краката

     
     
     

d) Наранявания от летящи остатъци или пепел в очите
e) Изгаряния, причинени от контакт с горещи повърхности, докато се
възпламеняват, горелки или от летящи гореща пепел и отломки
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Остро отравяне с въглероден окис или с други продукти на горенето във
въздуха, особено в случаите на дефектна вентилация

     

g) Убождане и/или порязване, при използване на мотика, желязна лопата и
други инструменти

     

h) Нараняване от машинни части при завъртане или преместване на
оборудване

     

i)

Токов удар, причинен от контакт с дефектни електрически съоръжения,
кабели и др.
A.3.1.3 Оператори на депа за отпадъци ( сметища)
a) Изсипване (накланяне) или преобръщане на подвижно съоръжение,
вследствие на невнимателно шофиране, свличане на нестабилни
площадки за депониране на отпадъци, пропадане на повърхността
площадката за депониране или срутвания на ровове

     

b) Падане на мобилно оборудване, поради претоварване или неправилно
позициониране на центъра на тежестта

     

c) Работа в области, които са предразположени към променящи се условия
на почвата (в близост до склонове, изкопи или на влажна земя)

     

d) Удари причинени от оборудване или движещи се части на оборудването
(т.е. повдигната кофа или блейд)

     

e) Работа със специфично оборудване, свързано с наземни дейности
(транспортьори, балиращи и сортиращи машини)

     

f)

     

f)

Токов удар, в резултат от контакт с оголени висящи и/или заровени
електрически кабели

g) Прободни рани от контакт с остри предмети
h) Случайни пожари, предизвикани от изхвърлянето на тлеещ материал

     

     
     
     

i)

Случайни пожари, свързани с контрол на сметищен газ или
вентилационни системи

j)

Случайни пожари, предизвикани от безотговорното поведение на
оператора или ползвателя на работното място

     

k) Случайни пожари, предизвикани от изграждане и поддръжка (т.е.
заваряване и рязане)

     

A.3.2 Физически опасности
A.3.2.1 Работници за събиране на битови отпадъци
a) Излагане на прекомерно високи нива на шум (основни източници:
движение на камион, товарна техника,шлифовъчни машини и
прехвърлянето на системи)

     

b) Излагане цялото тяло на вибрации, докато седите в камион за смет или
стоите прав на гърба на камиона

     

c) Излагане на потенциално вредни климатични фактори

     

A.3.2.2 Оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци
a) Излагане на прекомерно високи нива на шум
b) Излагане на топлина при непрекъсната работа в близост до прекомерни
източници на топлина, като пещ - особено когато тя е отворена

     
     

c) Излагане на резки промени от топло на студено и обратно по време на
влизане и излизане от пещта за горене на смет на студено време
A.3.2.3 Оператори на депа за отпадъци
a) Излагане на прекомерно високи нива на шум
b) Излагане на цялото тяло на вибрации, причинени от постоянното
местена на платформата, неподходящи ударопоглъщащи свойства на
седалката на оператора, и продължително шофиране по неравни пътища
c) Излагане на сурови климатични условия (топлина, студ, дъжд, вятър и
т.н.) по време на работа на открито
A.3.3 Химични опастности
A.3.3.1 Работници за събиране на битови отпадъци
a) Излагане на различни токсични вещества при транспортирането на
опасни товари
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b) Кожни заболявания (дерматит, изострена чувствителност на кожата,
екзема и др.), причинени от химикали: средства за почистване, бои,
масла и др.

     

c) Хронични последици, причинени от вдишване на бензинови и дизелови
изпарения, съдържащи въглероден оксид, азотни оксиди (NOx),
въглеводороди и др.

     

d) Излагане на прах (особено на мръсни и запрашени пътища и др.)

     
     

e) Алергия от латекс, причинена от използването на латексови ръкавици
A.3.3.2 Оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци
a) Хронично излагане, чрез вдишване, на кожата, очите и храносмилането
на опасни (вкл. отровни) компоненти по време на транспортиране,
товарене, пръскане и др.

     

b) Хронично излагане, главно чрез вдишване, на опасни (вкл. отровни)
продукти от термичното разграждане на отпадъци

     

c) Хронично излагане на опасни замърсители от летяща пепел и пепел на
дъното
A.3.3.3 Оператори на депа за отпадъци
a) Алергична реакция на кожата причинена от използването на латексови
ръкавици и др.

     

b) Излагане на опасни химични вещества, като например тежки метали от
отпадъчни батерии, осветителни тела и др.

     

c) Следи от съставки от не-отработен сметищен газ ( може да включва
хлорирани летливи органични съединения (ЛОС), и органични микро
замърсители, като например полихлорирани бифенили и диоксини)

     

d) горивни продукти от изгарянето на сметищен газ (могат да включват
азотни оксиди, серни окиси и ПХБ и диоксини)

     

A.3.4 Биологично замърсяване
A.3.4.1 Работници за събиране на битови отпадъци
a) Кожна и инфекция на кръвта в резултат от директен контакт с отпадъци и
от инфектирани рани
b) Офталмологични и респираторни инфекции, произтичащи от излагане на
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заразена прах, особено по време на операциите по запълване на дупки в
земята
c) Респираторни заболявания, бронхиално запушване в резултат от
вдишване или от бактерии и гъбички във въздуха

     

d) Инфекция резултат от ухапвания от диви или бездомни животни,
хранещи се с отпадъци

     

e) Чревни инфекции, предавани от насекоми, хранещи се с отпадъци

     

A.3.4.2 Оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци
a) Излагане на биологично замърсени отпадъци, съдържащи
микроорганизми и други токсични продукти, особено отпадъци от
медицински заведения, лаборатории, утайки от отпадъчни води и др.
A.3.4.3 Оператори на депа за отпадъци
a) Излагане на патогени, които се съдържат в оборския тор и екскременти
на животни, намерени в твърдите битови отпадъци при събиране на
утайки, трупове, памперси, дворове с отпадъци от домашно животни

     
     

b) Кожна и кръвна инфекция в резултат на директен контакт с отпадъци и от
инфектирани рани

     

c) Излагане на аерозоли, съдържащи микроорганизми, гъбички и др. във
въздуха, в резултат на придвижването на камионите

     

d) Офталмологични и респираторни инфекции, произтичащи от излагане на
заразена прах

     

e) Инфекция резултат от ухапвания от диви или бездомни животни,
хранещи се с отпадъци

     

f) Чревни инфекции, предавани от насекоми, хранещи се с отпадъци

     

A.3.5 Ергономични, психо-социални и организационни фактори
A.3.5.1 Работници за събиране на битови отпадъци
a) Болки в долната част на гърба и в ставите (краката, дланите и ръцете),
причинени от бутане и/или дърпане на тежки контейнери, повдигане на
празни контейнери от улицата, движенията на хвърляне и усукване на
торбите за смет по време на събирането им

     

b) Мускулно-скелетни смущения, причинени от работа, без достатъчно
време за възстановяване и / или неудобна седалка

     

c) Опит да се намали натоварването и да се поддържа бърз ритъм на
работа чрез приемане на работни стратегии, които могат да бъдат
опасни (ритане на чували или кашони, ходене на зиг-заг от едната страна
до другата страна на пътя, носене на торби под ръката или срещу
тялото, ръчно събиране на отпадъци разпръснати на земята и др.)

     

d) Потенциални конфликти с жители (разногласие за честотата на
събиране, опасни отпадъци умело скрити в другите, прекалено големи
или тежки предмети, несъответствие с подзаконови нормативни актове и
др.)

     

e) Дискомфорт и психологически проблеми, свързани с продължителното
носене на защитно облекло, от лошите миризми на отпадъците, от
чувството на работа в "мръсна" среда, от не достатъчно "уважение" към
работата Ви
A.3.5.2 Оператори на инсталации за изгаряне на отпадъци
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a) Болки в гърба и други мускулни проблеми, произтичащи от
пренапрежение и неудобни пози по време на товарене, разтоварване,
разпространение, разбъркване, ремонт на облицовки и др.

     

b) Излагане на миризми (понякога неприятни) от отпадъци и от изгорели
продукти

     

c) Обща умора в резултат на тежка физическа работа в гореща, шумна и
мръсна околна среда

     

d) Психологически стрес, причинен от недоволство по време на работа, в
резултат на монотонност, ниска заплата, социален статус, работа на
смени (включително и нощни смени) и др.
A.3.5.3 Оператори на депа за отпадъци
a) Болки в гърба, мускулни контракции и други заболявания, причинени от
продължително седене (в неудобна поза) в неподходяща седалка

     

b) Нарушения, дължащи се на ръчното повдигане или манипулация на
инструменти, материали и боклуци

     

     

c) Излагане на миризми (понякога неприятни) от отпадъци

     

d) Психологически стрес, причинен от недоволство по време на работа, в
резултат на монотонност, ниска заплата, социален статус, работа на
смени (включително и нощни смени) и др.

     

A.4 Запознати ли сте с опасностите при работа в затворени пространства?
Запознати ли сте с компонентите включени в разрешение за влизане в
затворени помещения:? (Например: необходимото аварийно-спасително
оборудване, разпоредби за мониторинг на въздуха, списък на одобрените
участници, работни процедури, мускулно-скелетните смущения, които
причиняват материалите, които могат бъдат използвани)

     

A.5 Моля посочете до колко сте запознати с указанията за употреба, товарене и разтоварване на опасни
материали?
a) Запознати ли сте с информационните листове за безопасност?
b) Разпознавате ли знаците с опасни материали?

c) Знаете ли как да реагирате при опасни материали, разливи и/или
течове?

     
     

     

A.6 Моля посочете до колко сте запознати с указанията за пожарна безопасност?
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?
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B. Моля посочете на какви обучения по ЗБУТ сте били последните 3 години
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Моля кажете Вашето мнение
a) Моля напишете някаква друга тема, която смятате, че е задължителна за обучението::
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Как бихте оценили този въпросник?

     

c) Моля въведете (ако желаете) Вашите данни за контакт (име на фирма, Вашето име, електронна поща, тел.).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

