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A. Γνώσεις και ∆εξιότητες σε Θέµατα Υγείας και Ασφάλειας
A.1 Γνωρίζεις την πολιτική της εταιρίας και τις διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας που
εφαρµόζονται στο χώρο εργασίας σου;

     

A.2 Βαθµολογήστε το επίπεδο γνώσεων σας σχετικά µε Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σας;
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) Ξέρεις να ανανωρίζεις τους πιθανούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας σου ;

     
     

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

A.3 Βαθµολογήστε το επίπεδο γνώσεων σας σχετικά µε τους Κινδύνους, που σχετίζονται µε την εργασία σας ;
A.3.1 Κίνδυνοι Ατυχηµάτων
A.3.1.1 Εργαζόµενοι στην Αποκοµιδή Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Τραύµατα/Πόνοι στην πλάτη λόγω υπερβολικής προσπάθειας στην ανύψωση µετακίνηση αντικειµένων

     

ii) Στραµπουλίγµατα άκρων από πτώσεις η γλιστρήµατα από την άνοδο και την κάθοδο
από το όχηµα αποκοµιδής

     

iii) Πτώσεις/Γλιστρήµατα λόγω µη ευσταθούς η κακής ποιότητας εδάφους (λάσπη, χαλίκια,
λακούβες, ρείθρα πεζοδροµίων, κλπ)

     

iv) Τραυµατισµοί από οδικά ατυχήµατα ή/και κατά την κίνηση του οχήµατος αποκοµιδής µε
όπισθεν

     

v) Κοψίµατα στα χέρια και άλλα µέρη του σώµατος από αιχµηρά αντικείµενα, γυαλιά,
σύριγγες, κλπ.

     

vi) Τραυµατισµοί από το στρίµωγµα µεταξύ του οχήµατος αποκοµιδής και άλλων
αυτοκινήτων ή/και των κάδων αποκοµιδής

     

vii) Ερεθισµός των µατιών και του αναπνευστικού από την σκόνη ή/και από υγρά που
πετάγονται κατά τη διάρκεια συµπίεσης των απορριµµάτων

     

viii) Ερεθισµός µετά την επαφή µε επικίνδυνα απορρίµµατα, που έχουν αναµιχθεί µε
αντίστοιχα οικιακά

     

ix) ∆ηλητηρίαση από τη συνεχή εισπνοή καυσαερίων από το όχηµα αποκοµιδής

     

A.3.1.2 Εργαζόµενοι σε Μονάδες Καύσης Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Πτώσεις από κινητές και σταθερές σκάλες και ανυψωµένες πλατφόρµες
ii) Πτώσεις / Γλιστρήµατα λόγω γλιστερών επιφανειών από διαρροές καυσίµων,
διασκορπισµένα απορρίµµατα, κλπ.

     
     

iii) Τραυµατισµοί από πτώση βαρέων αντικειµένων, στα πόδια όπως οι κάδοι µεταφοράς
των αποβλήτων

     

iv) Ερεθισµοί στα µάτια και στο αναπνευστικό από αιωρούµενα σωµατίδια τέφρας και
άλλων υλικών που προκύπτουν από την καύση των αποβλήτων

     

v) Εγκαύµατα από την επαφή µε θερµές επιφάνειες του εξοπλισµού και από πολύ ζεστά
αιωρούµενα υλικά (τέφρα)
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vi) ∆ηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα ή/και άλλα καυσαέρια, ειδικά στην
περίπτωση ελλιπούς αερισµού του χώρου εργασίας

     

vii) Τραυµατισµοί/Κοψίµατα σε µέρη του σώµατος, κατά τη χρήση εργαλείων όπως φτυάρι,
τσουγκράνες, κλπ

     

viii) Τραυµατισµοί από κινούµενα µέρη του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού

     
     

ix) Ηλεκτροπληξία από επαφή µε ελαττωµατικό ηλεκτρικό εξοπλισµό, γυµνά καλώδια, κλπ
A.3.1.3 Εργαζόµενοι σε Χώρους Ταφής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Τραυµατισµοί από την ανατροπή οχηµάτων πάνω σε σωρούς απορριµµάτων,
γλιστρήµατα από την υποχώρηση σωρού απορριµµάτων, χαλαρού εδάφους,
κατάρρευση αναχωµάτων, απορριµµάτων, κλπ

     

ii) Τραυµατισµοί από την ανατροπή οχηµάτων λόγω κακής φόρτωσης (µετατόπιση κέντρου
βάρους)

     

iii) Τραυµατισµοί από χτυπήµατα του εξοπλισµού φόρτωσης των οχηµάτων, όπως
ανυψωµένοι κουβάδες, πιρούνια οχηµάτων, κλπ

     

iv) Τραυµατισµοί από τη λειτουργία ου εξοπλισµού ταφής (µεταφορείς, δεµατοποιητές, κλπ)

     
     

v) Ηλεκτροπληξία από εναέρια ή/και υπόγεια τοποθετηµένα ηλεκτρικά καλώδια σε επαφή
µε τον εξοπλισµό
vi) Κοψίµατα από επαφή µε αιχµηρά, κοφτερά αντικείµενα και απορρίµµατα
vii) Εγκαύµατα από µη εµφανείς φωτιές που ξεκίνησαν κάτω από τα απορρίµµατα
viii) Εγκαύµατα από φωτιές που προκλήθηκαν από σχηµατισµό – διαρροή βιοαερίου
ix) Εγκαύµατα από φωτιές από λανθασµένους χειρισµούς εργαζοµένων στο χώρο
x) Εγκαύµατα από φωτιές στη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, κοπής, κόλλησης, κλπ.
A.3.2 Φυσικοί Κίνδυνοι
A.3.2.1 Εργαζόµενοι στην Αποκοµιδή Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο (πηγές θορύβου: εξοπλισµός φόρτωσης, συµπιεστές,
τεµαχιστές απορριµµάτων κίνηση οχηµάτων, κλπ)





































     

ii) Έκθεση σε δονήσεις σε όλο το σώµα, στην όρθια θέση, στο πίσω µέρος του οχήµατος
αποκοµιδής στη διάρκεια κίνησης και λειτουργίας του

     

iii) Έκθεση σε δύσκολες κλιµατικές – εξωτερικές συνθήκες (κρύο, βροχή, ηλιοφάνεια, κλπ)

     

A.3.2.2 Εργαζόµενοι σε Μονάδες Καύσης Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο
ii) Έκθεση σε θερµότητα, στη διάρκεια συνεχούς εργασίας κοντά σε πηγές θερµότητας,
όπως οι φούρνοι καύσης, ειδικά όταν οι θύρες τους παραµένουν ανοιχτές
iii) Έκθεση σε συνεχείς αλλαγές θερµοκρασίας (από κρύο σε ζέστη και αντίστροφα), κατά
την είσοδο και έξοδο το χώρο όπου βρίσκονται οι µονάδες καύσης
A.3.2.3 Εργαζόµενοι σε Χώρους Ταφής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο
ii) Έκθεση σε δονήσεις σε όλο το σώµα, που προκαλούνται από την οδήγηση σε ανώµαλο
έδαφος, από κάθισµα χωρίς την απορρόφηση κραδασµών
iii) Έκθεση σε δύσκολες κλιµατικές – εξωτερικές συνθήκες εργασίας (κρύο, βροχή, άνεµοι)

     
     
     
     
     
     

A.3.3 Χηµικοί Κίνδυνοι
A.3.3.1 Εργαζόµενοι στην Αποκοµιδή Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Έκθεση σε διάφορους επικίνδυνες ουσίες, κατά τη µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων
ii) ∆ερµατικές παθήσεις (δερµατίτιδα, ερεθισµός δέρµατος, έκζεµα) από συχνή χρήση
χηµικών καθαριστικών
iii) Χρόνια δηλητηρίαση από την εισπνοή καυσαερίων
iv) Έκθεση σε σκόνη (ειδικά σε χωµατόδροµους)
v) Αλλεργία από το υλικό των γαντιών χειρός από latex
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A.3.3.2 Εργαζόµενοι σε Μονάδες Καύσης Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Χρόνια έκθεση, από εισπνοή, κατάποση, επαφή στο δέρµα και στα µάτια µε επικίνδυνες
ουσίες των απορριµµάτων πριν την καύση τους, στη διάρκεια µεταφοράς τους,
φόρτωσής τους, κλπ

     

ii) Χρόνια έκθεση των αναπνευστικών οδών σε ουσίες που δηµιουργούνται από τη θερµική
κατεργασία των απορριµµάτων

     

iii) Χρόνια έκθεση σε επικίνδυνους ρυπαντές που υπάρχουν στην ιπτάµενη τέφρα και στην
τέφρα καύσης
A.3.3.3 Εργαζόµενοι σε Χώρους Ταφής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Αλλεργία που προκαλείται από το υλικό των γαντιών χειρός από latex

     

ii) Έκθεση σε επικίνδυνα χηµικά όπως τα βαρέα µέταλλα από µπαταρίες, από υλικά
φωτισµού, ηλεκτρονικά απόβλητα

     
     

iii) Υπολείµατα από βιοαέριο, που δεν έχει καεί (µπορεί να περιλαµβάνει χλωριωµένους
πτητικούς υδρογονάνθρακες και άλλους ρυπαντές όπως διοξίνες, PCB’s κλπ.)

     

iv) Καυσαέρια από την καύση του βιοαερίου (µπορεί να περιλαµβάνονται οξείδια του
αζώτου, του θείου, διοξίνες, PCB’s κλπ.)

     

A.3.4 Βιολογικοί Κίνδυνοι
A.3.4.1 Εργαζόµενοι σε Εργασίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Μόλυνση του δέρµατος και του αίµατος που προκύπτει από την άµεση επαφή µε τα
απορρίµµατα και από πληγές που έχουν µολυνθεί

     

ii) Μολύνσεις των µατιών και της αναπνευστικής οδού αποτέλεσµα της έκθεσης σε
µολυσµένη σκόνη, ειδικότερα στις περιοχές απόθεσης των σκουπιδιών

     

iii) ∆υσλειτουργία του αναπνευστικού, φραγή των βρόγχων, που προκύπτει από την
αναπνοή βακτηρίων και µυκήτων που µεταφέρονται µε τον αέρα

     

iv) Νόσους από δαγκώµατα και τσιµπήµατα ζώων και εντόµων που τρέφονται – βρίσκονται
στα απορρίµµατα
A.3.4.2 Εργαζόµενοι σε Εγκαταστάσεις Καύσης Απορριµµάτων - Αποβλήτων
Έκθεση σε βιολογικά µολυσµένα απορρίµµατα, που περιέχουν µολυσµατικούς
µικροοργανισµούς και άλλες επικίνδυνες ουσίες, ειδικά από υγειονοµικές µονάδες,
εργαστήρια, λάσπη βιολογικών καθαρισµών
A.3.4.3 Εργαζόµενοι σε Χώρους Ταφής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Έκθεση σε παθογόνους µικροοργανισµούς, που υπάρχουν στην κοπριά και τα
εκκρίµατα ζώων, στη λάσπη από µονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, πτώµατα
ζώων, στα υπολείµµατα κήπων µε απορρίµµατα ζώων και άλλα αστικά απόβλητα

     

ii) Έκθεση σε αερολύµατα (αεροζόλ) που περιέχουν µικροοργανισµούς, βακτήρια, µύκητες,
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αποτέλεσµα της σκόνης, που δηµιουργείται από την κίνηση οχηµάτων
iii) Μολύνσεις των µατιών και της αναπνευστικής οδού αποτέλεσµα της έκθεσης σε
µολυσµένη σκόνη

     

iv) Νόσους από δαγκώµατα και τσιµπήµατα ζώων και εντόµων που τρέφονται – βρίσκονται
στα απορρίµµατα

     

A.3.5 Εργονοµικοί, Ψυχικοί-Κοινωνικοί, Οργανωτικοί Παράγοντες
A.3.5.1 Εργαζόµενοι σε Εργασίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Πόνοι στη µέση και στις αρθρώσεις, που προκαλούνται από την µετακίνηση –
σπρώξιµο, ανύψωση - βαρέων αντικειµένων (κάδοι) από τις κινήσεις των εργαζοµένων
για την αποκοµιδή των σακουλών µε τα απορρίµµατα

     

ii) Μυοσκελετικοί πόνοι, δυσλειτουργία, που προκαλείται από την εργασία σε άβολες
στάσεις και χωρίς διαλλείµατα εργασίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα

     

iii) Υιοθέτηση επικίνδυνων πρακτικών εργασίας για τη µείωση του χρόνου αποκοµιδής
όπως µετακίνηση µε τα πόδια χαρτοκιβωτίων και κάδων απορριµµάτων, συλλογή
διασκορπισµένων απορριµµάτων από το έδαφος, χειρωνακτική συµπίεσή τους,
µετακίνηση µε zig-zag µέσα στο δρόµο

     

iv) Πιθανές προστριβές – διαφωνίες µε τους κατοίκους για τις ώρες αποκοµιδής των
απορριµµάτων ή/και επικίνδυνες ουσίες µέσα στα απορρίµµατα
A.3.5.2 Εργαζόµενοι σε Εγκαταστάσεις Καύσης Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Μυοσκελετικά Τραύµατα/Πόνοι, ειδικότερα στην πλάτη, λόγω άβολων θέσεων εργασίας,
υπερβολικής προσπάθειας στις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, απλώµατος, ανάµιξης
των απορριµµάτων

     

ii) Έκθεση σε δύσοσµο περιβάλλον εργασίας, επικίνδυνες ουσίες, λόγω των
απορριµµάτων και των καυσαερίων από την καύση τους

     

iii) Γενική κόπωση που προκύπτει από την απασχόληση σε θερµό, δύσοσµο, θορυβώδες
περιβάλλον εργασίας, που απαιτεί και φυσική καταπόνηση (ανύψωση, µετακίνηση
φορτίων)

     

iv) Ψυχολογικό στρες που προκαλείται από τη δυσαρέσκεια ,που προσκαλείται στον
εργαζόµενο ως αποτέλεσµα της µονοτονίας, του χαµηλού µισθού και της εργασίας σε
βάρδιες (νυχτερινή βάρδια)
A.3.5.3 Εργαζόµενοι σε Χώρους Ταφής Απορριµµάτων - Αποβλήτων
i) Πόνοι στη µέση, σύσπαση µυών και άλλες µυοσκελετικές καταπονήσεις, που
προκαλούνται από το συνεχές, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, κάθισµα σε άβολες
στάσεις εργασίας και ακατάλληλα καθίσµατα

     

ii) Μυοσκελετικές καταπονήσεις από τη χειρωνακτική µετακίνηση φορτίων ή/και χρήση
µηχανηµάτων, υλικών και απορριµµάτων

     

iii) Έκθεση σε δύσοσµο περιβάλλον εργασίας

     
     

iv) Ψυχολογικό στρες που προκαλείται από τη δυσαρέσκεια ,που προσκαλείται στον
εργαζόµενο ως αποτέλεσµα της µονοτονίας, του χαµηλού µισθού και της εργασίας σε
βάρδιες (νυχτερινή βάρδια)

     

     

A.4 Σηµειώστε το Επίπεδο Γνώσης σας για Εργασίες σε Περιορισµένους Χώρους ;
είστε εξοικειωµένοι µε τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που πρέπει να περιέχονται σε µία
άδεια
εισόδου
εργαζοµένων
σε
περιορισµένο-κλειστό
χώρο
εργασίας:
(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, χρήση

     

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΛΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΣΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

κατάλληλων ΜΑΠ και εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης, τις διαδικασίες λειτουργίας, καταγραφή
εισόδου και εξόδου κάθε εργαζοµένου, κλπ) ;
A.5 Σηµειώστε το Επίπεδο Γνώσης σας 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;

     

iii) Γνωρίζετε πώς να αντιµετωπίσετε τη διαρροή χηµικής ουσίας (υγρή ή στερεή φάση);

     

A.6 Αναφέρετε το Επίπεδο Γνώσεων σας στην αντιµετώπιση φωτιάς στο χώρο εργασίας σας
i)

Γνωρίζετε ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες – πηγές µίας φωτιάς;

ii) Αναγνωρίζετε ποιες είναι οι διαφορετικές περιπτώσεις - κλάσεις µιας φωτιάς;

iii) Ξέρετε πώς να επέµβετε-σβήσετε διαφορετικές περιπτώσεις φωτιάς ;
iv) Έχετε εκπαιδευτεί στη χρήση πυροσβεστήρων και άλλου πυροσβεστικού εξοπλισµού ;
v) Εφαρµόζετε τις οδηγίες, διαδικασίες για την πυρασφάλεια του χώρου εργασίας σας ;

     
     

     
     
     

B. Η γνώµη σας είναι σηµαντική στα ακόλουθα θέµατα:
i) Παρακαλώ αναφέρεται σε ποιούς τοµείς σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας έχετε εκπαιδευτεί τα τελευταία τρία (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) Στοιχεία Επικοινωνίας - (Ονοµατεπώνυµο, Επωνυµία Επιχείρησης, ηλεκτρονική διεύθυνση )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

