БЕЗОПАСНА РАБОТА
ПРИ ОПАСНО ТОПЛО ВРЕМЕ
СЪВЕТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
При прогноза за неблагоприятни климатични условия - червен или оранжев код за
опасни метеорологични явления от Национален институт по метеорология и
хидрология, работодателите следва да въведат мерки за гарантиране на
безопасността на работещите на открито.


При работа на закрито градусите през топлия период трябва да
бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека,
средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28
градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи
температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над
допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

При работа на закрито или в стаите за почивка да се осигури чист
и свеж въздух, повишена степен на вентилация чрез естествено
проветряване или изкуствена вентилация, за предпочитане без повторна
циркулация на въздуха. В случай на рециркулация на въздуха филтрите
трябва да се почистват редовно.

Предприемане на организационни мерки – промяна на работното
време с цел да се работи в по-хладните часове на деня, промяна на типа
работа, по-чести почивки в охладени според препоръките на СЗО
помещения и други.
 Осигурете:
- подходящо работно облекло и средства за защита, за да се
минимизира рискът от топлинен удар (работно облекло, улесняващо
топлоотделянето – от естествени материи (памук, лен), с подходящ
дизайн – удобни и широки дрехи);
- при работа на открито – защита на главата с шапка, използване на
работно облекло със светъл цвят;
- стаи за възстановяване на топлинния баланс на организма;
- достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени
напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и
топлинния баланс на организма
- наблюдение или средства за комуникация за работещите на
открито на изолирани работни места;

долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо
транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно
състояние за оказване на медицинска помощ и др.

При предупреждение за екстремни температури НЕ допускайте до
работа работещи с влошено здравословно състояние и непълнолетни
лица!
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