Nekatere vrste dizelskega goriva vsebujejo 10-krat
več sajastih delcev. Sajasti delci
vsebujejo karcinogene (rakotvorne) snovi. Redna
izpostavljenost tem snovem
v daljšem obdobju za 40 odstotkov poveča
možnost za nastanek raka na pljučih.
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ZAKAJ SO IZPUŠNI PLINI
DIZELSKEGA GORIVA NEVARNI?

Če vsak dan vdihujete škodljive dizelske
izpušne pline, lahko zbolite za rakom na
pljučih ali na mehurju.

NO TIME
TO LOSE

VAŠ ZADNJI VDIH?
Izpušni plini iz dizelskih motorjev so smrtno nevarni.
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Za rakom, ki so ga povzročili izpušni plini iz
dizelskih motorjev, je umrlo že na tisoče ljudi po
celem svetu. Večje tveganje za nastanek raka
povzroči izpostavljenost izpušnim plinom dizelskega
goriva slabe kakovosti ali delo s starimi ali slabo
vzdrževanimi motorji.

KAJ MORA NAREDITI VAŠ DELODAJALEC

KAJ LAHKO NAREDITE VI

Zakon se razlikuje med državami, zato se morate
pozanimati, kaj velja v državi, kjer ste zaposleni.

-

Vprašajte delodajalca, če potrebujete dodatne
informacije ali če niste prepričani, da pravilno skrbi
za varnost svojih zaposlenih.

-

Upoštevajte navodila za varovanje svojega zdravja
in opravljajte delo, kot vam je bilo naročeno.

-

Če ste dobili navodilo, da morate uporabljati osebno
zaščitno opremo, poskrbite da bo ta prave velikosti,
da boste seznanjeni z načeli pravilne uporabe in da
jo boste uporabljate vedno, ko jo boste potrebovali.
Zapomnite si, da oprema pomaga pri varovanju
vašega zdravja.

-

Če delate v Sloveniji, je vaš delodajalec zakonsko
zavezan preveriti vašo morebitno izpostavljenost
izpušnim plinom dizelskega goriva. Preveriti morajo:
• vrsto dizelskega goriva,
• ali so izpušni plini dizelskega goriva na toksičnih
ravneh,
• ali se izpušni plini kopičijo v zaprtih prostorih,
• ali izpušni plini ustvarjajo sajaste delce alidimne
meglice v delovnem okolju.

-

Če lahko dizelski hlapi povzročajo težave na vašem
delovnem mestu, mora delodajalec natančno oceniti
tveganje, kar pomeni tudi merjenje in nadzorovanje
ravni izpostavljenosti

-

Vaš delodajalec je zakonsko zavezan varovanju pred
izpostavljenostjo izpušnim plinom dizelskega goriva,
če obstaja možnost škodovanja zdravju. To je lahko
povezano z izvajanjem različnih ukrepov. Nekaj
primerov, kaj lahko naredi vaš delodajalec:
• sprememba vrste goriva,
• pravilno vzdrževanje ali zamenjava starih
motorjev,
• uporaba ventilacijskega sistema ali filtrov,
• skrb za ugašanje motorjev med neuporabo,
• rotiranje delovnih mest,
• skrb za nošenje varovalne opreme, kot je na
primer maska za zaščito dihal-

-

Vaš delodajalec mora poleg tega:
• redno preverjati naprave za prezračevanje, filtre
in ostale komplete;
• podati informacijo o tveganjih in zmanjšanju
tveganj;
• izobraziti zaposlene o pravilni uporabi opreme in
varnostnih naprav, kot je ventilacija, ali o delu z
določeno opremo, povezano z izpušnimi plini.

-

Vaš delodajalec vas lahko napoti na redne
zdravstvene preglede, kot so preizkusi delovanja
pljuč.

-

Poskrbite, da bodo vaši sodelavci
upoštevalinavodila. Pomnite, da lahko z nepravilnim
delom škodujejo tudi vašemu zdravju.

-

Poročajte delodajalcu o kakršnih koli težavah, kot je
na primer slaba ali nepopolna oprema.

Bodite pozorni na znake dizelskih izpušnih plinov, ki
povzročajo težave, kot so:
- sajasti delci na stenah ali drugih površinah,
- modri ali črni hlapi in dimne meglice med uporabo
dizelskih motorjev.
To so znaki, ki lahko pomenijo, da je izpostavljenost
dizelskim hlapom previsoka. Če menite, da je potrebna
meritev, se pogovorite z delodajalcem.
Če kašljate več kot tri tedne zapored ali imate krvav
urin, morate na pregled k osebnemu zdravniku. V
večini primerov vaše zdravje ni resno ogroženo, ampak
v primeru, da je zdravstvena težava resna, je zgodnja
diagnoza zelo pomembna za uspešnost nadaljnjega
zdravljenja.
Za več informacij o tveganjih zaradi dizelskih hlapov in
nevarnosti izpostavljenosti na vašem delovnem mestu
pojdite na naslov www.notimetolose.org.uk/slovenia.

4.500 LJUDI V EVROPI UMRE
ZARADI RAKA NA PLJUČIH ALI MEHURJU
ZARADI DIZELSKIH IZPUŠNIH PLINOV

DEJSTVO O DIZELSKEM GORIVU
V Evropi je več kot 3,6 milijona ljudi lahko
izpostavljenih nevarnim količinam dizelskih
izpušnih plinov

