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Spoštovani!
Največ vprašanj delavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu se nanaša na ekstremne temperature na
delovnem mestu. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu zato želi od čim večjega števila
zaposlenih izvedeti, v kakšnih temperaturah delate in kakšni so ukrepi, ki jih dejansko izvaja vaš delodajalec, da
bi vam zagotovil ustrezno temperaturo na delovnem mestu. Vaši odgovori bodo podlaga za naše zahteve za
izboljšanje predpisov. Jamčimo, da je anketa popolnoma anonimna, zato vas vabimo, da jo izpolnite do konca.
Več ljudi bo nanjo odgovorilo, bolj reprezentativni bodo njeni rezultati, zato vas vabimo tudi, da jo posredujete čim
večjemu številu sodelavcev, znancev in prijateljev, ki so zaposleni v Sloveniji. S klikom na Naslednja stran
pričnete z izpolnjevanjem vprašalnika. Vzelo vam bo 6 minut časa. Anketa je dostopna od 31. 5. 2019 do 21. 6.
2019.
Hvala v naprej za vaše sodelovanje!

BLOK (1) ( Demografija )
XSPOL - Spol:
Moški
Ženski

BLOK (1) ( Demografija )
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 40 let
41 - 55 let
56 - 65 let
Več kot 65 let

BLOK (1) ( Demografija )
Q1 - V kateri dejavnosti delate?
Izberite iz spustnega seznama, ki se odpre s klikom na polje spodaj.
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BLOK (2) ( Kje se nahaja vaše delovno mesto? )
Q2 - Kje se pretežno nahaja vaše delovno mesto?
Na prostem
V zaprtem prostoru (npr. v pisarni ali drugem prostoru v zgradbi)
Delam tako na prostem kot v zaprtem prostoru
Sem voznik v vozilu
Delam na "vročih delovnih mestih" ob napravi, ki oddaja vročino (npr. livarna, talilnica, opekarna, kotlovnica ipd.)

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
Q3 - Katerim vremenskim razmeram ste pri svojem delu na prostem izpostavljeni tekom leta?
Možnih je več odgovorov

Delu na soncu
Delu v temperaturah višjih od 28 °C
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Delu v visoki vlagi
Delo v vetru
Delo v dežju
Delo v nizkih temperaturah pod 10 °C
Delo v snegu/poledici
Drugo (napišite kaj):

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (5) Q3 = [Q3a] ( Poklicni kožni rak v OT )
Q4 - Ali je delodajalec v oceni tveganja za vaše delovno mesto ocenil tveganje za nastanek poklicnega
kožnega raka?
Da
Ne
Ne vem, ker ne poznam ocene tveganja za svoje delovno mesto
Drugo (napišite kaj):

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (6) Q3 = [Q3b] or Q3 = [Q3a] or Q3 = [Q3c] (
Ukrepi-visoke T )
Q5 - Katere ukrepe izvaja vaš delodajalec, da vas zaščiti pri delu na prostem pred vremenskimi razmerami
z visokimi temperaturami?
Možnih je več odgovorov

Pokrivalo brez zaščite vratu pred soncem
Pokrivalo z zaščito vratu pred soncem
Poletna zračna delovna obleka in obuvalo s kratkimi rokavi/hlačami
Poletna zračna delovna obleka in obuvalo z dolgimi rokavi/hlačami
Sončna očala z označeno zaščito UVA in UVB
Krema z visokim zaščitnim faktorjem (vsaj SPF 30)
Obveščanje o visokem UV indeksu
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Senčila nad delovnim mestom za zaščito pred soncem
Ohlajen prostor, kamor se lahko občasno umaknete pred vročino
Osvežilni napitki na delovnem mestu
Prilagoditev delovnega časa
Prekinitev delovnega procesa v ekstremnih temperaturah
Zmanjšanje intenzivnosti dela
Na preventivnih zdravstvenih pregledih izvajalec medicine dela opravi tudi pregled kože
Nič od zgoraj naštetega
Drugo (napišite kaj):

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (6) Q3 = [Q3b] or Q3 = [Q3a] or Q3 = [Q3c] (
Ukrepi-visoke T )
IF (7) Q5 = [Q5l]
Q6 - Katera je tista temperatura, ki jo je delodajalec v vašem podjetju določil, da se prekine delovni proces
zaradi ekstremno visokih temperatur?
Zapišite v stopinjah Celzija (npr. +35 °C)

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (8) Q3 = [Q3g] or Q3 = [Q3f] or Q3 = [Q3e] or Q3 =
[Q3c] ( Ukrepi nizke T )
Q7 - Katere ukrepe izvaja vaš delodajalec, da vas zaščiti pred vremenskimi razmerami z nizkimi
temperaturami?
Možnih je več odgovorov

Zimsko pokrivalo
Zimska delovna obleka in obuvalo, ki ne premoči
Topli napitki
Ogrevan prostor, kamor se lahko občasno umaknete pred mrazom
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Zagotavljanje zadostne količine odmorov
Prekinitev delovnega procesa v ekstremnih temperaturah
Zmanjševanje prepiha
Nič od zgoraj naštetega
Drugo (napišite kaj):

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (8) Q3 = [Q3g] or Q3 = [Q3f] or Q3 = [Q3e] or Q3 =
[Q3c] ( Ukrepi nizke T )
IF (9) Q7 = [Q7f] ( Prekinitev delovnega procesa v
ekstremnih temperaturah )
Q8 - Katera je tista temperatura, ki jo je delodajalec v vašem podjetju določil, da se prekine delovni proces
zaradi ekstremno nizkih temperatur?
Zapišite v stopinjah Celzija (npr. - 5 °C)

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (8) Q3 = [Q3g] or Q3 = [Q3f] or Q3 = [Q3e] or Q3 =
[Q3c] ( Ukrepi nizke T )
IF (10) Q7 = [Q7d]
Q9 - Ali ste zadovoljni z ogrevanjem v ogrevanem prostoru v času nizkih zunanjih temperatur?
Da
Ne

BLOK (3) ( Visoke in nizke temperature na prostem
)
IF (4) Q2 = [1] or Q2 = [4] or Q2 = [3] (
Izpostavljenost vremenskim razmeram) )
IF (8) Q3 = [Q3g] or Q3 = [Q3f] or Q3 = [Q3e] or Q3 =
[Q3c] ( Ukrepi nizke T )
IF (10) Q7 = [Q7d]
IF (11) Q9 = [2] ( Ne )
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Q10 - Pojasnite zakaj niste zadovoljni z ogrevanjem na delovnem mestu v času nizkih zunanjih temperatur?

BLOK (12) ( Delo v zaprtih prostorih )
IF (13) Q2 = [2, 3, 5]
Q11 - Kako visoke temperature so poleti v delovnih prostorih oz. na vašem delovnem mestu?
Do največ 25 °C
Do največ 28 °C
Do največ 30 °C
Do največ 35 °C
Do največ 40 °C
Preko 40 °C

BLOK (12) ( Delo v zaprtih prostorih )
IF (13) Q2 = [2, 3, 5]
Q12 - Katere ukrepe izvaja vaš delodajalec, da vas zaščiti pred visokimi temperaturami v zaprtih prostorih?
Možnih je več odgovorov

Ohlajevanje delovnih prostorov s pomočjo vgrajenih naprav za hlajenje
Ohlajen prostor, kamor se lahko občasno umaknete pred vročino
Brezplačni osvežilni napitki
Prilagoditev delovnega časa
Delo od doma
Prekinitev delovnega procesa v ekstremnih temperaturah
Pogostejši odmori
Zmanjševanje intenzivnosti dela
Nič od zgoraj naštetega
Drugo (napišite kaj):
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BLOK (12) ( Delo v zaprtih prostorih )
IF (13) Q2 = [2, 3, 5]
IF (14) Q12 = [Q12f] ( Prekinitev delovnega procesa
zaradi visokih T )
Q13 - Katera je tista temperatura, ki jo je delodajalec v vašem podjetju določil, da se prekine delovni proces
zaradi ekstremno visokih temperatur?
Zapišite v stopinjah Celzija (npr. +35 °C)

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
Q14 - Ali je vaš delodajalec med ukrepe v zvezi z visokimi temperaturami na delovnem mestu dodatno
uvedel tudi ukrepe za ženske v menopavzi (npr. več odmorov, daljši odmori, več kosov delovne obleke
ipd.) ?
Da
Ne

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
Q15 - Ali ste imeli vi osebno ali vaši sodelavci zaradi ekstremnih temperatur (visokih in nizkih) in
sončnega sevanja naslednje zdravstvene težave?
Možnih je več odgovorov

Opekline na koži
Mišični krči
Vročinski izpuščaji
Dehidracija
Omedlevica
Vročinska kap (vroča suha koža, zmedenost, krči, in morebitna izguba zavesti)
Izčrpanost/utrujenost, omotica, slabost, glavobol, vlažna koža
Nesposobnost koncentriranja
Ozebline
Prehladna obolenja (plučnica, angina, bronhitis ipd.)
Znižana storilnost zaradi slabega počutja zaradi ekstremni temperatur
Pojav novotvorb ali kožnih znamenj na koži
Drugo (napišite kaj):
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BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
Q16 - Ali ukrepi, ki jih zagotavlja delodajalec zadoščajo?
Da
Ne
Na pomoč smo bili prisiljeni klicati inšpekcijo dela

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
IF (16) Q16 = [3] ( Inšpektor )
Q17 - Ali sta inšpektor za delo in delodajalec obvestila predstavnike zaposlenih z ugotovitvami, predlogi in
ukrepi inšpekcije za delo v skladu z 48. členom ZVZD-1?
Da
Ne
Ne vem

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
IF (17) Q16 = [3] ( Inšpektor )
Q18 - Ali je obisk inšpektorja za delo pripomogel k ureditvi razmer?
Da
Da, a le začasno
Ne
Drugo (napišite kaj):

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
Q19 - Ali vaš delodajalec upošteva predloge delavskih predstavnikov glede ukrepov pred ekstremnimi
temperaturami na delovnem mestu?
Da
Ne
Delavski predstavniki niso delodajalcu nikoli niso podali predlogov na to tematiko
Drugo (napišite kaj):
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BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
Q20 - Kakšne dodatne ukrepe predlagate, naj izvaja vaš delodajalec za zaščito pred previsokimi
temperaturami na delovnem mestu?
Vpišite spodaj v okence vaše predloge.

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
IF (18) Q2 = [1, 3, 4]
Q21 - Kakšne dodatne ukrepe predlagate, naj izvaja vaš delodajalec za zaščito pred nizkimi temperaturami
na delovnem mestu?
Vpišite spodaj v okence vaše predloge.

BLOK (15) ( Ostala vprašanja )
Q22 - Kaj naj se po vašem mnenju glede temperatur na delovnem mestu uredi v predpisih?
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