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ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ да ПРЕМИНЕТЕ ПРЕЗ ВСИЧКИ
СТЪПКИ И ДА НАПРАВИТЕ И ДОКУМЕНТИРАТЕ ОЦЕНКА НА РИСКА

Какво е опасност?
Какво е риск?

Защо трябва да направя оценка

Опасност е нещо, което има потенциал да причини

Основната цел на оценката на професионалния риск е

вреда. Опасностите могат да засегнат хора, имущество,

защитата на здравето и безопасността на работещите.

процеси; те могат да причинят злополуки и заболявания,

Оценката на риска помага да се минимализира възмож

загуба на продукция, повреди по машините и т. н.

ността за увреждане на работещите или околната среда

Професионалният риск се отнася до вероятността за

от дейности, свързани с работата. Тя също помага да

появата на увреждане или заболяване в резултат на

поддържате бизнеса си конкурентен и ефективен.

експозиция на опасност и тяхната тежест.

Съгласно законодателството за здравословни и

Как да използвам този

на риска?

инструмент?

СТЪПКА 1

Каква информация
трябва да събера?
Как мога да събера
тази информация?

ПРЕМИНИ КЪМ

ЧАСТ II
СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

Как мога да идентифи
цирам опасностите?

ПРЕМИНИ КЪМ

ЧАСТ II
СТЪПКА 2

безопасни условия на труд, всички работодатели трябва
редовно да извършват писмена оценка на риска.

Как мога да направя оценка

ЧАСТ III

на риска?

СТЪПКА 3

Как мога да преценя
риска, произтичащ от
една опасност?

ПРЕМИНИ КЪМ

ЧАСТ II
СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

Как мога да планирам
дейностите за елимини
ране или намаляване
на риска, произтичащ
от дадена опасност?

ПРЕМИНИ КЪМ

ЧАСТ II
СТЪПКА 4

СТЪПКА 5

Как да документирам
оценката
си на риска?

ПРЕМИНИ КЪМ

ЧАСТ II
СТЪПКА 5

Рискът на работното място може да се оцени чрез
5 елементарни стъпки, посочени по-долу.

СТЪПКА 1 Събиране на информация
СТЪПКА 2 Идентифициране на опасностите
СТЪПКА 3 Преценка на риска, произтичащ
от опасности (преценка на вероятността
и тежестта на последствията и преценяване
дали рискът е приемлив)

СТЪПКА 4 Планиране на действия за елими
ниране или намаляване на риска.
Преразглеждане на оценката

ЧАСТ IV

СТЪПКА 5 Документиране на оценката
на риска
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ЧАСТ II: оценка на риска – общи положения

С Т ЪПК А 1

СТЪПКА 2

Каква информация

Как мога да събера

Как мога да идентифицирам

За да оцените професионалния риск на работното място

Можете да търсите информация от следните източници:

За идентифициране на опасностите на работното място

Ние сме осигурили чеклистове (списъци за проверка)

трябва да знаете:

• техническата спецификация на оборудването, мате

ползвайте ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ (Общия списък за проверка) и:

за следните сектори:

• ако знаете,

• Работа в офис

трябва да събера?

• къде се намират работното място и/или извършваните
работи;
• кой работи там: обърнете особено внимание на онези
лица, при които опасността при работа може да е
по-голяма от обикновено, като например бременни
жени, млади работещи или работещи с увреждания.
Не забравяйте също и нещатните работещи, частично

тази информация?

риалите или веществата, ползвани на работното място;
• технологичните процедури и ръководствата за такива
дейности;
• резултати от измерванията на вредни или опасни,
както и изискващи усилия фактори на работното място;
• документите от трудови злополуки и професионални
заболявания;

заети, подизпълнители и посетители, служители,

• спецификации на свойствата на химическите вещества;

работещи извън обекта (включително шофьори, лицата

• законовите (нормативните) изисквания и техническите

посещаващи домовете на клиентите и т. н.);
• какво работно оборудване и какви материали и

стандарти;
• научна и техническа литература.

процеси се използват;
• какви работи се извършват (например по какъв начин
и колко време се извършват);
• кои са вече идентифицираните опасности и кои
са техните източници;
• какви са потенциалните последствия от
съществуващите опасности;

опасностите?

че опасността съществува

маркирайте „ДА“

• ако знаете,
че опасността не съществува

• Строителство
• Хранителна промишленост

маркирайте „НЕ“

• ако не сте сигурен дали опасността съществува:

• Дървопреработване
• Ремонт на автомобили

ползвайте ЧЕКЛИСТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ

• Земеделие

(Списък за проверка за специфични опасности) посочен

• Малки открити (наземни) мини

в колона 5
• Ако в колона 5 на ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ няма посочен
чеклист за специфичната опасност, можете да потърсите

Ако се занимавате с някоя от тези дейности, вижте
чеклистовете за специфични сектори в ЧАСТ IV.

допълнителна информация на уеб страницата на
Европейската агенция или от националните органи, или

Информация може да се получи също и от:

да потърсите помощ от местните експерти по въпросите

• наблюдаване на работната среда;

на безопасността и здравето при работа.

• наблюдаване на дейностите, извършвани на работното
място;
• наблюдаване на задачите (дейностите), извършвани
извън работното място;

• какви предпазни мерки се използват;

• интервюиране на работещите;

• какви злополуки, професионални заболявания и

• наблюдаване на външни фактори, които биха могли

други прояви на влошено здравословно състояние

да повлияят върху работното място (например задачи,

са регистрирани;

извършвани от трети страни, атмосферните условия).

Вашата оценка на риска
трябва да бъде направена
с активното участие
на целия персонал.

• какви са законовите и другите изисквания, свързани
с работното място.
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СТЪПКА 3
Чеклист (списък за проверка) – общ
No. Опасност

Как мога да преценя риска, произтичащ от една опасност?
ДА

НЕ

				
				

1	2	3	

5

A. За всяка една идентифицирана опасност:
Преценете дали рискът е малък, среден или голям (висок), като вземете под внимание вероятността и тежестта
на увреждането, което може да причини опасността. За да вземете решение ползвайте таблицата по-долу.
Тежест на последствията

	1.



Неравни или хлъзгави повърхности (които мога да причинят
подхлъзване, спъване, падане и т. н.)
	2.
Придвижващи се превозни средства и машини
	3.
Подвижни части на машините
4.
Предмети и части с опасни повърхности (остри, грапави и т. н.)
5.
Горещи или студени повърхности, материали и др.
6.
Работни места нависоко и места изискващи качване
(които могат да доведат до падане от височина)
7.
Ръчни инструменти
8.
Високо налягане
9.
Електрически инсталации и оборудване
	10.
Пожар
	11.
Експлозия
	12.
Химически вещества (включително прах) във въздуха
	13.
Шум
	14.
Вибрации „ръката-рамо“
	15.
Вибрации на цялото тяло
	16.
Осветление
	17.
УВ, ИЧ, лазерна, и микровълнова радиация
	18.
Електромагнитни полета
	19.
Горещ или студен микроклимат
	20.
Вдигане и носене на товари (тежести)
	21.
Работа при неудобна поза на тялото
	22.
Биологични опасности (вируси, паразити, плесени, бактерии)
	23.
Стрес, насилие, тревога (струпване на хора)
	24.
Други: моля опишете по-долу и маркирайте „ДА“:
			
			
			
			

4

Не зная:
виж следния чеклист за
специфични опасности

Част III – 1
Част III – 2
Част III – 3

Вероятност

Умерено увреждане

Средно увреждане

Тежко увреждане

Малко вероятно

малък (1)

малък (1)

среден (2)

Вероятно

малък (1)

среден (2)

висок (3)

Твърде вероятно

среден (2)

висок (3)

висок (3)

• Малко вероятно: не би трябвало да се случи през
цялата професионална кариера на работещия.
• Вероятно: може да се случи само няколко пъти през
цялата професионална кариера на работещия.
Част III – 4
Част III – 5
Част III – 6
Част III – 7
Част III – 8
Част III – 9
Част III – 9
Част III – 10

• Твърде вероятно: може да се случва многократно
по време на професионалната кариера на работещия.
• Умерено: злополуки и заболявания, които не

• Средно увреждане: злополуки и заболявания,
които причиняват умерено, но продължително или
периодично повтарящо се страдание (като рани,
обикновени фрактури, изгаряния втора степен на
ограничени участъци от тялото, кожни алергии и т. н.)
• Тежко увреждане: злополуки и заболявания,
причиняващи тежко и постоянно страдание и/или

причиняват продължителни болки и затруднения (като

смърт (напр. ампутация, комплексни фрактури водещи

малки порязвания, очни възпаления, главоболие и пр.)

до нетрудоспособност, рак, изгаряния от втора и трета
степен на големи участъци от кожата и т. н.)

Б. Преценете дали рискът, произтичащ от една опасност, е приемлив или не.
По принцип:
• Високият риск е неприемлив,
• Малкият и средният риск са приемливи.
Ако не са спазени законовите изисквания, рискът е неприемлив!
Запомнете: Оценката на риска трябва да се извършва винаги с активното участие на работещите. Когато решавате дали
един риск е приемлив отчитайте техния принос, както и пола, възрастта и здравословното състояние на работещите, за
които се прави оценката.
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Лист за оценка на риска
Дата:

С Т ЪПК А 4
Как мога да планирам действия за

елиминиране или за намаляване на риска,
произтичащ от тази опасност?
• Ако рискът е висок и преценен като неприемлив,

С Т ЪПК А 5

Карта No.:

Име и адрес на фирмата

Оценката на риска е изготвена от: (имена на лицата)

Работно място: (наименование на работното място)

Име на работещия: (име/а на лицето/та, работещо/и на работното място)

Как да документирам
оценката
на риска?

No.
ОПАСНОСТ
			

Можете да документирате оценката на риска за всяко

незабавно трябва да се предприемат действия

работно място като ползвате ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА,

за намаляването му.

който е посочен по-долу.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕВАНТИВНИ/
ЗАЩИТНИ МЕРКИ

	1	2	3	

ПРЕЦЕНКА/ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА РИСКА

ПЛАНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

4

5

• Ако рискът е среден и преценен като приемлив,
за намаляване на степента му.
• Ако рискът е малък и преценен като приемлив,

• Запишете базисната информация: име и адрес на
фирмата, наименование на работното място, за
което се прави оценката, име/на/на лицето/та/, които

необходимо е да се осигури оставането му на същото

работят на работното място, дата на оценката и име/на

равнище.

на лицето/та, направили оценката.
• Запишете идентифицираните опасности (които сте

Превантивните и защитните мерки трябва да се прилагат

маркирали с „ДА“ в ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ в колона 2

в следния ред по приоритет:

на ЛИСТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА.

• Елиминиране (отстраняване) на опасността/риска,
• Минимализиране на опасността/риска чрез
организационни мерки,
• Минимализиране на опасността/риска чрез колективни
предпазни мерки,
• Намаляване на риска чрез подходящи лични предпазни
средства.

• За всяка идентифицирана опасност:
• Запишете в колона 3 превантивните/защитните
мерки, които са използвани за ограничаване на риска,
произтичащ от опасността;
• Запишете резултатите от преценката на риска
(например висок/неприемлив) в колона 4;
• В колона 5 запишете планираните действия
за намаляване на риска.

Примери за мерките, които можете да ползвате

ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

препоръчително е да се планират действия

Подпис[и] на лицата, извършили оценката на риск

за намаляване на риска, има в чеклистовете
за специфични опасности в ЧАСТ III или ЧАСТ IV.

Подпис[и] на хората, работещи на работното място
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I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I
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ЧАСТ III: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР
НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чеклист № 1

ОПАСНОСТ: Неравни или хлъзгави повърхности

ОПАСНОСТ: Придвижващи се превозни средства и машини

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ДА

НЕ

Има ли по подовете неравности, недовършени места, дупки, пукнатини и т. н.?
Хлъзгав ли е понякога подът, например мокри ли се след почистване, разлив
на течности (напр. масло), дъжд или кал, или има прах от технологичните процеси?
Има ли прагове или други изменения в нивото на подовете?
Има ли свободни кабели по пода?
Могат ли да паднат или да се подхлъзнат работещите поради неподходящи обувки?
Поддържат ли се подовете подредени?
Има ли препятствия или предмети (с изключение на такива, които не могат да
се премахнат) разпръснати около работните пространства?
Маркирани ли са препятствията, които не могат да се отстранят?
Правилно ли са маркирани всички маршрути за движение?
Подходящо ли са осветени подовете и маршрутите на движение?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Внимателно подбирайте подовите настилки, особено ако има вероятност да бъдат намокрени или запрашени
при производствения процес; поддържайте повърхностите сухи.
Ако е необходимо обработете хлъзгавите повърхности химически; ползвайте подходящи методи за почистване.
Осигурете редовна проверка на пода и на маршрутите на движение.
Отстранете дупки, пукнатини, износени покрития и т. н.; поддържайте свободни и чисти подовете и маршрутите
на движение.
Отстранете праговете или намалете височината им; подобрете видимостта им.
Осигурете подходящи обувки на работещите.
Осигурете подходяща маркировка на подовете и на маршрутите на движение.
Осигурете подходящо осветление за подовете и маршрутите на движение.
Разположете така оборудването, че кабелите да не пресичат маршрутите на пешеходци; фиксирайте ги сигурно
към повърхностите чрез кабелни покрития.
Ползвайте лесно почистващи се и не хлъзгави материали за подове и пътища на движение.
Осигурете подходящо оттичане на течностите от повърхността на подовете и пътищата на движение.
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Чеклист № 2

Въпрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДА

НЕ

Използват ли се транспортни средства независимо че са неизправни или повредени?
Претоварват ли се понякога транспортните средства и товарно-разтоварното
оборудване (напр. кранове, повдигащи платформи и т. н.)?
Свободни ли са от препятствия транспортните маршрути?
Намалено ли е зрителното поле по транспортните маршрути?
Използват ли се понякога транспортните средства от неквалифицирани лица?
Винаги ли правилно укрепвате товарите?
Намалява ли се понякога зрителното поле на шофьорите от обемисти товари?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Осигуряване на транспортни средства, подходящи за естеството на работа.
Използване на работно оборудване, притежаващо необходимите сертификати/лицензи.
Ползване на работното оборудване според информацията и указанията на производителя.
Извършване на редовни технически прегледи на работното оборудване.
Осигуряване на подходяща маркировка на транспортните маршрути и доброто им поддържане.
Осигуряване на достатъчно широки маршрути, без „тъмни места“ по тях.
Осигуряване правилното поставяне и закрепване на товарите.
Осигуряване на необходимото обучение на работещите.
Осигуряване на самоходните транспортни средства с приспособления, които да предотвратяват неочакваното
им задвижване.
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Чеклист № 3

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

ОПАСНОСТ: Подвижни части на машините

О с н о в н и е л е м е н т и н а о ц е н к ата н а р и с к а

ОПАСНОСТ: Електрически инсталации и оборудване

Чеклист № 4

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ДА

НЕ

Има ли опасни движещи се части на машините (вкл. спомагателни),
които са без защитни устройства?
Защитните устройства предпазват ли достатъчно ръцете или други части от тялото
на работещите от контакт с опасни движещи се части?
Закрепени ли са добре всички предпазни устройства, за да не се отстраняват лесно?
Може ли някакъв предмет да падне върху подвижни части на машината?
Защитните устройства правят ли работата с машината неудобна или по-трудна?
Може ли машината да бъде мазана без отстраняване на защитни устройства?
Възможно ли е да се отстранят предпазните устройства, без да се спрат опасните
движещи се части?
Има ли необезопасени зъбни колела, трансмисии, ролки или маховици?
Има ли открити лентови или верижни предавки?
Има ли открити водещи винтове, шпонкови канали и други подобни?
Лесно ли е за оператора да стигне до бутона ВКЛ/ИЗКЛ?
Има ли едно единствено устройство за управление, когато операторите са повече от един?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I

С машината да работят само квалифицирани и упълномощени лица.
Осигуряване на наличие и функциониране на всички предпазни устройства.
Използване на знаците за безопасност и на табели и плакати, напомнящи на работещите за необходимостта
да ползват защитните съоръжения.
Преди пускане на машината всички защитни устройства да са на местата си.
Около машините да е чисто, подредено и да няма препятствия.
Да се осигури достатъчно пространство около машината за свободно движение на работещия.
Осигуряване на подходящи лични предпазни средства.
Осигуряване на подходящо осветление на машините и около тях.
Използване на табелата „Не включвай!“ за предотвратяване случайно стартиране на повредена машина или инсталация.
Осигуряване на необходимата поддръжка и незабавно отстраняване на повредите по машините.
Осигуряване на достатъчно пространство между движещите се части на машината и неподвижните предмети
или конструкции в близост до машината.

Въпрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ДА

НЕ

Сигурен ли сте, че устройствата за безопасност и ключове са на местата си и работят?
Има ли повредена изолация по кабелите (напр.гънки или оголени жици)?
Има ли повреден корпус на ел. оборудване или корпус, който да не е защитен срещу
неправомерен достъп?
Има ли корпус на ел. оборудване без знака по БДС IEC 60417-5036 (черна светкавица
на жълт фон в черен триъгълник)?
Има ли повредени щекери или щепсели?
Възможно ли да се използва електрическото оборудване по неподходящ начин?
Възможно ли е да бъде ползвано електрооборудването, когато е влажно или
с мокри ръце или влажни дрехи?
Възможна ли е работа в опасна близост с електрически инсталации?
Има ли открити части под напрежение в близост до работните пространства?
Има ли незаземени открити проводими части?
Съществува ли електростатичен заряд (напр. при зареждане с гориво)?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Извършване на оглед за дефекти преди започване на работа.
Осигуряване на извършването на редовни тестове от електроспециалисти.
Ползване само на оборудване, носещо знака „СО“ или „CЕ“.
В случай на повреда или дефект на оборудването: изключете захранването, незабавно извадете щепсела и
докладвайте за повредата.
Осигурете повредите да се отстраняват от електроспециалист.
Подбор на подходящо оборудване (с подходяща IP защита, механична защита и т. н.).
Извършване на работата съгласно инструкциите.
Изключване на напрежението по линиите.
Ограничаване района на действие на оборудването.
Проверка на ел. оборудването преди да се използва и след ремонт, както и извършване на периодични проверки.
Използване на заземяване (зануляване).
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Чеклист № 5

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ОПАСНОСТ: Пожар

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

1.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I

Използват ли се окисляващи или запалими вещества като бои, лакове,
лепила и разтворители?
Съхраняват ли се окисляващите и запалимите вещества в проветриви помещения?
Има ли в наличност Информационни листове с данни за безопасност на материалите
за всички използвани в предприятието опасни химически вещества?
Има ли източници на запалване (например открит огън, електрическо оборудване,
електростатични заряди, искри или висока температура)?
Означени ли са подходящо пожароопасните места?
Информират ли се редовно работещите с леснозапалими вещества за опасните
свойства на тези химикали?
Има ли на разположение подходящо оборудване за борба с пожари?
Поддържа ли се в добро състояние и проверява ли се редовно противопожарното
оборудване?
Леснодостъпно ли е противопожарното оборудване?
Има ли планове за аварийни случаи и евакуация?
Маркирани ли са аварийните маршрути?
Има ли сигнални устройства за тревога при пожар?
Провеждат ли се противопожарни тренировки?
Осигурява ли се противопожарно обучение?

ДА

НЕ

Подходящо съхранение на лесно запалими или възпламеними вещества (напр. да не се надхвърля
максималната температура на съхранение).
Разделяне на възпламенимите и горивните вещества.
Превенция или елиминиране на източниците на запалване (вкл. забрана на пушенето).
Осигуряване на Информационни листове с данни за безопасност на материалите за всички запалими вещества.
Ограждане и означаване на пожароопасните места.
Наличие на съответните разрешения за работа с открит пламък.
Осигуряване на пожарогасители (да се избират в зависимост от горимия материал и размерите на работното
място).
Осигуряване на редовна проверка на електрическото оборудване.
Подходящ избор на оборудване за борба с пожари.
Редовна проверка и поддържане на оборудването за борба с пожари.
Инсталиране на пожароизвестителна алармена инсталация.
Маркиране на аварийните маршрути и осигуряване да са свободни и чисти по всяко време.
Осигуряване на обучение на работещите.
Провеждане на аварийни тренировки.

Бележки
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Чеклист № 6

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ОПАСНОСТ: Експлозия

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

1.
2.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I

Ползват ли се експлозивни вещества?
Има ли Информационни листове с данни за безопасност на материалите
за всички използвани експлозивни химикали?
Етикетирани ли са правилно експлозивните химикали?
Има ли експлозивни смеси при производствения процес (напр. въздух и газове –
водород или метан, въздух и пари от бензин или ацетон, въздух и дървесен прах)?
Има ли места, където съществува риск от експлозия (напр. стаи, в които се съхраняват
бои или разтворители, запалими течности или газове)?
Има ли места, където съществува риск от експлозия в резултат на замърсяване със
запалими вещества, повишена температура на съхранение или прекомерни
количества складирани продукти?
Затворени ли са газовите инсталации, проверяват ли се редовно?
Правилно ли е избрано електрооборудването, което се ползва във взривоопасни места?
Има ли някакви източници на огън или искри във взривоопасните места?
Има ли източници на висока температура във взривоопасните места?
Има ли електростатични полета във взривоопасните места?
Съществува ли вентилационна система и проверява ли се редовно?
Обозначени ли са с установените знаци за безопасност взривоопасните места?
Концентрацията на експлозивни вещества във взривоопасните места наблюдава ли
се постоянно?
Проверяват ли се редовно средствата за наблюдение и контрол?
Информират ли се редовно работещите с експлозивни вещества или препарати
за опасните свойства на тези химикали?

ДА

НЕ

Използване на вентилация и наблюдение на концентрациите.
Осигуряване на Информационни листове с данни за безопасност на материалите за всички експлозивни
химически вещества.
Превенция или елиминиране на източниците на запалване.
Съхраняване на вещества, които могат да образуват експлозивни смеси с въздуха, далече от открит пламък,
електрическо оборудване, искри и т. н.
Държане на склад на минимални количества от такива вещества.
Спазване на инструкциите – да не се съхраняват заедно определени продукти.
Да се избягва замърсяване и да не се поставят обратно в оригиналната опаковка вече взети количества
от даден продукт.
Ограждане на взривоопасните места.
Маркиране (обозначаване) на взривоопасните места.
Наличие на съответните разрешения за работа с открит пламък („огневи работи“).
Маркиране на аварийните маршрути и пътища за евакуация и осигуряване да са свободни и чисти по всяко време.
Осигуряване обучение на работещите.
Провеждане на аварийни тренировки.
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Чеклист № 7

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ОПАСНОСТ: Химически вещества

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

1.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I

Ползват ли се опасни химически вещества (класифицирани като много токсични,
токсични, вредни, корозивни, дразнещи, изострящи чувствителността, канцерогени,
мутагени, токсични за възпроизводството, взривоопасни, окисляващи,
силно запалими)?
Има ли Информационни листове с данни за безопасност на материалите
за всички използвани опасни химикали?
Етикетирани ли са правилно всички опасни химикали?
Правилно ли се манипулира с всички опасни химикали?
Информират ли се редовно работещите с опасни химически вещества за опасните
свойства на тези химикали?
Млади работещи или бременни жени влизат ли в досег с канцерогенни или
мутагенни вещества?
Осигурено ли е измерване на концентрацията (във въздуха на работното място)
на вещества, за които има установени Максимално допустими концентрации?
Концентрациите на химически вещества във въздуха на работното място по-ниски ли
са от Максимално допустимите концентрации?
Осигурено ли е колективно предпазно оборудване (обща вентилационна и местна
вентилационна системи) за всички работни места, където се използват химикали?
Проверяват ли се редовно вентилационните системи?
Осигурени ли са лични предпазни средства (ръкавици, очила, маски, респиратори,
противогази) на работещите, които използват химикали?
Осигурени ли са редовни медицински прегледи на работещите с експозиция
на опасни химически вещества или препарати?
Има ли специални медицински грижи за работещите, експонирани
на канцерогенни вещества?
Обучени ли са всички работещи за начина за правилно използване и манипулиране
с опасни химически вещества или препарати?

ДА

НЕ

Замяна на силно токсични с по-малко токсични вещества.
Премахване, ако е възможно на канцерогенните и мутагенните вещества.
Използване на автоматизирани системи за работа с опасни химически вещества.
Осигуряване на Информационни листове с данни за безопасност на материалите за всички опасни
химически вещества.
Осигуряване на правилно етикетиране на всички опасни химически вещества.
Осигуряване на правилно манипулиране с всички опасни химически вещества.
Разделяне на горимите от възпламенимите опасни химически вещества.
Осигуряване на измерване и наблюдение на концентрациите на опасни химически вещества.
Инсталиране на подходящо колективно предпазно оборудване.
Осигуряване на работещите с подходящи лични предпазни средства.
Осигуряване на постоянно действаща локална смукателна вентилация на всички работни места,
където концентрацията на химически вещества превишава Максимално допустимата концентрация
(смукателна система, например при пръскане, боядисване или лакиране).
Извършване на редовни технически прегледи на оборудването с наличие на химикали.
Редовно инспектиране, почистване и поддържане на смукателните вентилационни системи за осигуряване
на максималната им ефективност.
Осигуряване на редовни медицински прегледи на работещите, експонирани на опасни химически вещества,
особено на канцерогени и мутагени.
Редовно обучение на работещите за рисковете, произтичащи от опасни химически вещества и за безопасната
работа с такива вещества.

Бележки
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Чеклист № 8

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

ОПАСНОСТ: Шум
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ОПАСНОСТ: Вибрации

Чеклист № 9

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
1.
2.
3.
4.
5.

ДА

НЕ

Могат ли да възникнат високи нива на шум в резултат на работните процеси
(напр. удар на метал в метал, двигатели)?
Могат ли да възникнат високи нива на шум в резултат на външен шум, който
прониква в сградата?
Може ли производственият шум да заглуши сигналите за опасност?
Висок ли е шумът до степен, която налага да повишите глас за да разговаряте с хора
на работното си място?
Повишавате ли несъзнателно гласа си, когато говорите с хора, след като сте напуснали
работното си място?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Определяне експозицията на работещите; проверка за спазване на нормите и изискванията в нормативните
актове.
Въвеждане на инженерен подход за намаляване на емисиите на шум (напр. изолиране на шумни или вибриращи
машини или компоненти от работната среда, монтиране на шумозаглушители на въздухоотводите).
Разполагане на източниците на шум по-далече от работещите.
Ограничаване на престоя в шумни места.
Монтиране на шумоограждения около машините за намаляване на емисиите на шум.
Поставяне на прегради или екрани с цел блокиране прекия път на шума.
Определяне и маркиране с установените знаци на шумните зони, където трябва да се носят средства за защита
на слуха.
Осигуряване на подходяща защита на слуха (като се консултирате с работещите или с техните представители).
Осигуряване средствата за защита на слуха да бъдат използвани.
Осигуряване на ефективно действие на средствата за защита на слуха и поддържането им в изправност.
Осигуряване на информация, инструктиране и обучение.
Осигуряване на редовна проверка на слуха на всички работещи, изложени на въздействието на високи нива
на шум.

22

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I

Въпрос
1.
2.

ДА

НЕ

Извършва ли се (често или продължително) работа при условия, при които се усещат
вибрации в седнало или стоящо положение?
Извършва ли се (често или продължително) работа с помощта на държани в ръка
инструменти или оборудване, които могат да създадат вибрации?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Определяне на експозицията на работещите на вибрации; проверка на съответствието с нормите и изискванията
в нормативните актове.
Изолиране на работното място (седалки, подове) от вибрации.
Избягване на оборудване и инструменти, които създават вибрации.
Намаляване времето на работа с оборудване, създаващо вибрации.
Използване на подходящи инструменти (с изолирани или виброгасящи ръкохватки) и поддържането им
в изправност.
Спазване на указанията за използване на работното оборудване и инструменти.
Осигуряване на подходящо обучение и информация.
Осигуряване на предпазни ръкавици за защита на ръцете и рамената от вибрации.
Осигуряване предпазни ръкавици да бъдат използвани и да се поддържат в изправност.
При работа поддържайте тялото топло и особено ръцете; правете упражнения на ръцете.
Осигуряване на защитно облекло за предпазване на работещите от влага и охлаждане.
Осигуряване на редовни медицински прегледи.
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Чеклист № 10

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
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ОПАСНОСТ: Осветление

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

1.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ I

Достатъчно ли е осветлението на работното място за ефективно и точно изпълнение
на задачите?
Има ли видими сенки в работната зона, които могат да повлияят върху ефективността
и точността на работата?
Достатъчно ли е осветлението в местата за придвижване, коридори, стълби,
складове и т. н. за безопасно движение и забелязване на евентуални препятствия
(дупки, предмети лежащи на пода, стъпала, хлъзгави повърхности или разливи,
ръбове на платформи и пр.)?
Пречат ли блестящи (ярки) повърхности или светлинни източници на работещия
да вижда добре предметите?
Има ли оплаквания от работещите от лоша видимост, ослепителен блясък или
неподходящо осветление на работното място?
Съществуват ли прекомерни контрасти в зрителното поле, които да водят до умора
или непрекъсната адаптация на очите?
Има ли отражения в зоната на работа (преки или случайни отражения от лъскави,
блестящи или полирани повърхности), които променят видимостта по време
на работата ?
Има ли големи колебания в осветлението на пространството около работната област,
които могат да доведат до визуален стрес?
Естествени ли са цветовете на предметите и на кожата на тялото при наличното
изкуствено осветление на работната среда?
Разпознават ли се при изкуственото осветление цветове, използвани при знаците и
сигналите за безопасност?
Има ли мигаща светлина?
Възприема ли се въртяща се част на машина по време на нормална работа,
като неподвижна при наличното изкуствено осветление (например, съществува ли
стробоскопичен ефект)?

ДА

НЕ

Периодично измерване на интензитета на осветлението и неговата еднородност в зоната на работа и
пространството около него.
Периодично измерване на интензитета на осветлението и неговата еднородност в района на постоянните
маршрути на движение, коридори, стълби и т. н.
Спазване на предписанията на проектанта за поддръжка на осветлението, включително честота на подмяна
на лампите, интервали за почистване на помещението и методи на почистване.
Спазване принципите за проектиране на осветлението, като аранжиране на работното място, вид и
спецификация на лампите (мощност, цветова температура на светлината, коефициент на предаване
на цветовете), обработване на повърхностите (отразяване на светлината, цвят, гланц или мат).
Използване на допълнително локално осветление на работното място, където се изисква високо ниво
на осветеност.
Ползване на повече непряка светлина и локално осветление за премахване на сенките от зоната, където се
извършва работата.
Да се избягват лъскави повърхности на работното място (маси, други мебели и т. н.).
Да се избягват трептенето и стробоскопичния ефект.
Периодично използване на чеклист или провеждане на интервюта с работещите по проблеми, свързани
с осветлението.

Бележки
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Чеклист № 11

I ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
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ОПАСНОСТ: Стрес по време на работа

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Part A:   Does the hazard exist at the workplace?

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос

Въпрос
Работни задължения
Налага ли се на работещите обикновено или понякога да работят под високо напрежение
(високо темпо на работа, кратки срокове)?
Удължен ли е работният ден (обикновено или понякога)?
Високо ли е работното натоварване (обикновено или понякога)?
Има ли баланс между физическия и умствения труд и възможностите на работещите?
Монотонна ли е работата?
Има ли физически рискове (шум, високи температури, химически вещества и т. н.)?
Наясно ли са работещите със задълженията си?
Получават ли работещите противоречиви задачи?
Социално изолирани ли са работещите по време на работа?
Контрол върх у работата
Имат ли работещите влияние върху методите, които прилагат в работата си?
Имат ли работещите влияние върху естеството на работата си?
Имат ли работещите възможност сами да планират работата си, да вземат самостоятелни
решения и да поемат отговорност?
Възможно ли е работата да е толкова разчленена, че работещите да нямат чувство
за собственост върху крайния продукт?
Подготвя ли се предварително разпределението на смените?
Подготвя ли се разпределението на смените съвместно със работещите?
Фиксирано ли е работното време?
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ДА

НЕ

ДА

НЕ

Социална среда 
Лоша ли е социалната среда на работното място?
Слабо ли е сътрудничеството между различните групи работещите (напр. различните отдели)?
Има ли междуличностни конфликти или конфликти между групи работещите?
Остават ли необсъдени проблеми, свързани с работата или с проблеми между работещите
и управителите?
Има ли силна конкуренция между работещите?
Има ли случаи на насилие или тормоз?
Поставени ли са работещите пред риск от агресия от страна на обществеността (устни обиди,
заплахи и физически нападения)?
Подкрепа
Имат ли работещите подкрепата на своите ръководители и колеги?
Получават ли работещите положителна и отрицателна критика относно работата си?
Отличавани и награждавани ли са работещите за добре свършена работа?
Осигуряват ли се на работещите съответните практически обучения и наставления?
Осигурена ли е подкрепа за работещите, когато предстоят промени или когато е застрашено
бъдещето на предприятието, така че да се намалят притесненията и объркването им?

Бележки
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Работни задължения
Осигурете необходимите ресурси както по принцип, така и за периоди с високо натоварване.
Структурирайте дейностите така, че да се избегнат в най-голяма степен периоди на високо натоварване
и напрежения.
Информирайте предварително за производствените планове и за евентуални периоди на натоварване.
Следете натоварването и системно проверявайте физическото и психическото състояние на работещите
по време на периоди на високо натоварване.
Ограничете извънредните работни часове до минимум и договаряйте форми на компенсация след периоди
с особено висока натовареност.
Уверете се, че работещите притежават необходимата квалификация да изпълняват задълженията си.
Уверете се, че има баланс между възможностите на работещите и изискванията на работата така, че те да не
са нито прекалено, нито недостатъчно натоварени.
Осигурете системни обучения и подкрепа за работещите така, че те да успяват да изпълняват задачите си.
Насърчавайте работещите непрекъснато да подобряват уменията си.
Разширявайте обхвата на задачите им така, че да се създаде разнообразие в работата. Въведете система
за ротация на задачите и отговорностите.
Осигурете оценка и превенция на рисковете на работното място.
Определете ясно и отчетливо ролите, функциите и отговорностите на работещите.
Организирайте работата така, че работещите да работят в екип с поне един друг колега. Подпомагайте общуването
между работещите както по време, така и след работа, напр. отделете една стая за почивка или организирайте
развлекателни събития.
Контрол върх у работата
Допитвайте се до работещите и техните представители за организацията, съдържанието и обема на работата.
Делегирайте отговорности и решаване на проблеми на работещите, доверявайте се на техните умения
и компетенции.
Следете удовлетворението работещите работата.
Увеличете усещането на работещите за собственост върху работата, напр. обърнете внимание върху широката
полза от тяхната работа; по този начин ще направите техния конкретен принос към крайния продукт
по-осезаем.
Планирайте и информирайте предварително работещите за разпределението на смените.
Допитвайте се до работещите разпределението на смените и ако е възможно, адаптирайте работното време към
техните нужди. Дайте им известен контрол върху организацията на собственото им работно време.
Въведете плаващо работно време и мерки за улесняване на работещите със семейства.
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Социална среда 
Разработвайте и прилагайте мерки за решаване на конфликти на работното място.
Свиквайте срещи и обсъждайте проблеми, възникнали сред работещите. Насърчавайте работещите сами
да откриват източника на проблемите и да намират решения.
Формирайте правилно групите и екипите.
Осигурете обучения за техники за преодоляване на междуличностни конфликти. Обърнете особено внимание
на създаването на умения за управление на хора сред управителите.
Насърчавайте култура на взаимно уважение.
Осигурете защита за уязвимите работещи (напр. новопостъпили на работа), напр. чрез назначаване на ментор
или подкрепа от наставник.
Развийте и приложете политика срещу тормоза.
Проектирайте работните помещения така, че работещите да са защитени от насилие (напр. специфични
прегради, надзорни системи).
Избягвайте работа на лента.
Набавете политика за борба с насилието срещу персонала и осигурете нейното публикуване на явно обществено
място (като посочите, че насилието няма да се толерира, както и механизмите, които ще се прилагат в случай
на насилие срещу членове на персонала).
Осигурете ефективна система за комуникация така, че да бъде предавана информация за инциденти и
евентуални  проблеми.
Обучавайте работещите в практически съвети за мерки в случай на насилие (разпознаване, разпръскване,
получаване на помощ, докладване и т. н.)
Подкрепа
Обучавайте управителите да дават конструктивна критика, да хвалят и подкрепят подчинените си.
Прилагайте специфично практическо обучение за новопостъпили работещи; нека опитните членове на състава
на направляват, наставляват и обучават новите работещи.
Информирайте персонала и неговите представители открито и ясно за всички предстоящи промени
(включително съкращения) преди, по време и след тях.
Дайте възможност на персонала да обсъжда и влияе върху промените.
Осигурете на съкратените работещи специално обучение и професионални съвети за бъдещото им развитие.
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ЧАСТ IV: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ИЗБОР НА ПРЕВАНТИВНИ
МЕРКИ – ЗА СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРИ

Чеклист: Работа в офис
Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?
ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
Работното място
Подходящ ли е подът (без дупки или препятствия)?
Подходящ ли е микроклиматът (температура, слънчева радиация, влажност, скорост на въздуха,
съгласно националното законодателство, консултации с експерти или с персонала)?
Подходящ ли е размерът на помещението за броя на работещите в него (напр. съгласно
изискванията на националното законодателство)?
Помещението има ли естествено осветление?
Снабдени ли са прозорците с щори или завеси, които да могат да елиминират (или да намалят)
светлината, падаща върху екрана при работа с устройства с видео дисплей (ВДУ)?
Отразяват ли се от компютърните екрани източници на светлина, прозорци и врати,
лакирани мебели или стени?
Има ли шум, който да пречи на вниманието и на устната комуникация?
Има ли кабели, които да пречат на свободното движение на работещите или да представляват
опасност от спъване?
Разполагат ли работещите с достатъчно място, за да сменят позата на тялото си?
Добре ли е почистена и поддържана сградата?
Има ли комплект за оказване на първа помощ и обучен ли е персоналът как да го използва?
Поддържат ли се чисти и без препятствия по тях аварийните маршрути и изходи?
Устройства с видео дисплей (ВДУ) и персонални компютри (РС)
Образите върху дисплея добре ли са очертани, имат ли подходящ размер и
достатъчно ли е разстоянието между редовете?
Ясна ли е картината (образите да не са размазани или да трептят)?
Може ли потребителят лесно да настрои яркостта и контраста между знаците и фона?
Може ли екранът да се мести според нуждите на потребителя (да се завърта, наклонява и т. н.)
и да се закрепва в желаното положение?
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ДА

Въпрос
НЕ

ДА

НЕ

Общото и/или локално осветление осигурява ли достатъчно осветеност и контраст
на образа на екрана?
Разстоянието между очите и екрана равно ли е на 50 до 80 cm?
Липсват ли отражения върху екрана, които могат да пречат на доброто виждане?
Отделена ли е клавиатурата от монитора?
Има ли достатъчно място пред клавиатурата и мишката, което да служи за опора
на китката на потребителя?
Близо ли са клавиатурата и мишката една до друга? На едно и също ниво ли са?
Матова ли е повърхността на клавиатурата, за да няма отражения?
Лесно ли се различават знаците върху клавишите; могат ли работещите да ги четат добре
при правилна позиция на тялото?
Работно оборудване
Стабилен ли е столът; осигурява ли свободно движение и удобна поза?
Лесно ли се настройва височината на стола?
Може ли да се настрои височината на облегалката?
Има ли опора за ръката, ако е необходима?
Има ли опора за краката, ако е необходимо?
Могат ли да се достигат лесно, без въртене на главата или тялото, най-често използваното
оборудване и други предмети на работното място?
Височината на бюрото (и на стола) осигуряват ли подвижност на краката (и бедрата)?
Може ли да се настройва стойката за документи и да се закрепва така, че потребителят
да може удобно да чете?
Ергономия на софтуера 
Отговаря ли софтуерът на изискванията на задачата?
Може ли софтуерът да се настрои за нивото на начинаещ?
Има ли софтуерът ръководство на български език?
Дава ли софтуерът информацията във формат, адаптиран към потребителя?
Може ли работещият  да разчита на помощ при проблеми със софтуера?
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Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Въпрос
Организация на работата
В случай на непрекъсната работа пред екрана, възможни ли са кратки почивки или работещият
да смени естеството на работата?
Действителната работа пред екрана по-кратка ли е от 6 часа на ден?
Разнообразни ли са задачите на работещия?
Могат ли работещите да управляват последователността на изпълняваните задачите?
Чувстват ли работещите прекомерен натиск да спазят определени цели или срокове на работа?
Осигурява ли работодателят подходяща информация, обучение и консултиране преди създаване,
поддържане или подобряване на работните места, на които се ползват компютри?
Опасности за здравето
Обръща ли се внимание на оплакванията на служителите от проблеми със зрението?
Следи ли се системно зрението на служителите (както се изисква от българското законодателство)?
Ако при прегледа от офталмолог се установи, че очилата или контактните лещи на даден работещ
не са подходящи за работа с ВДУ, то осигуряват ли му се необходимите за доброто виждане очила?
Ако служителите се оплакват от болки в мускулите и ставите (гръб, врат, рамене, крака),
то провежда ли се ергономична оценка?

Бележки
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА

НЕ

Работно място
Редовно извършване на оценка на риска.
Консултиране на персонала относно подходящи промени в работната среда.
Измерване и наблюдаване на параметрите на работната среда.
Привличане на експерти при проектиране (или обновяване) на работните места .
Устройства с видео дисплей (ВДУ) и персонални компютри (РС)
Осигуряване на използването на подходящо оборудване за всеки вид работа.
Отчитане на ергономичните аспекти при проектирането (или обновяването) на работното място.
Работно оборудване 
Редовно поддържане на оборудването.
Пренареждане на работното поле и на работното място (ергономична интервенция).
Взаимодействие човек-машина (софтуерна ергономия)
Обучаване на служителите да ползват софтуера.
Прилагане на резултатите от техническия прогрес (актуализиране на софтуера и надграждане).
Организация на работата
Осигуряване на работещите на подходящи писмени инструкции за Безопасност и здраве при работа.
Непрекъснато оценяване на ефективността на превантивните мерки.
Консултиране с работещите при решения относно организацията на работата.
Наблюдаване на влиянието на работното време и графиците за работата върху здравето.
Опасности за здравето
Подобряване на ергономичната функционалност на работното оборудване, особено пространствената връзка
между бюро-монитор-стол.
Подобряване на осветлението, отстраняване на отражения и отблясъци върху ВДУ.
Систематичен медицински контрол на здравето на работещите (особено за зрението и за мускулно-скелетни
проблеми).
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Чеклист: Строителство
Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?
ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
Могат ли работещите да стигнат безопасно до работното си място?
Оградена ли е строителната площадка така, че да не влизат външни лица?
Въведени ли са мерки за защита на външни лица (като минувачи край строителната площадка)?
Транспортните маршрути почистени и осветени ли са?
Имат ли превозните средства сирени, които сигнализират при движение на заден ход?
Разчистена и добре подредена ли е строителната площадка?
Добре ли е осветена строителната площадка?
Поставени ли са подходящи знаци за безопасност (напр. указващи транспортни маршрути, зони,
разрешени само за определени лица)?
Достатъчно ли са санитарно-битовите помещения за работещите (стаи за преобличане,
умивални и т. н.)?
Има ли удобства за хранене на работещите (стол, бюфет и т. н.)?
Има ли средства за оказване на първа помощ; осигурено ли е здравно наблюдение?
Инструктирани и обучени ли са работещите за безопасна ръчна работа?
Осигурено ли е подходящо работно оборудване за повдигане на тежки товари?
Знаят ли се съществуващите електропроводи (подземни и въздушни)?
Има ли система за работа при боравене с проводници под напрежение?
Взети ли са предпазни мерки, осигуряващи поддръжка и редовен контрол на електрическите
инсталации и оборудване от компетентно лице?
Компетентни лица ли издигат, променят и разглобяват скелетата?
Работещите редовно ли проверяват скелетата?
Използват ли работещите подвижни стълби само за лека и краткотрайна работа и при липса
на друга възможност?
Знаят ли работещите безопасния начин на поставяне и използване на преносими стълби?
Винаги ли ширината на работната площ на скелето е по-голяма от установения минимум (60 cm)?
Правилно ли са инсталирани асансьорите и подемните машини и проверени ли
са от компетентен орган?
Работещите използват ли подходящи предпазни прегради или носят ли предпазни колани
при работа на височина?
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ДА

Въпрос
НЕ

ДА

НЕ

Въведени ли са мерки за предотвратяване падането на хора и предмети?
Носят ли всички хора на строителната площадка правилните предпазни средства (напр. обувки, каски)?
Използват ли се подходящи защитни мерки за превенция или намаляване експозицията на прах
(напр. дървесен, циментов и кварцов)?
Използват ли се подходящи защитни мерки за превенция или намаляване експозицията на шум
и вибрации?
Поддържат ли се машините и оборудването в безопасно състояние?
Функционират ли устройствата за безопасност на машините (напр. звукови сигнали,
предпазни устройства)?
Използва ли се оборудване за укрепване на изкопите с цел минимизиране риска от срутване?
Операторите на транспортни средства и строителни машини подходящо обучени ли са?
Получават ли всички работещи информация за потенциалните рискове и въведените
превантивни мерки на език и на ниво, което разбират?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Етап на проектиране
Осигурете интегрирането на безопасността и здравето в инвестиционния проект.
Отстранявайте риска от падания чрез осигуряване на подходящи стълби, които да се използват при подходящ
наклон и да са здраво укрепени срещу невнимателни и непреднамерени движения.
Проектирайте и поставете средства за достъп до покривите.
Осигурете всяко подемно устройство и възел от подемен механизъм и съставните им части, товарозахващащи
приспособления, закотвяния и опори да са подходящо проектирани и конструирани, правилно инсталирани
и използвани, поддържани в добро състояние, проверени и изпитани от компетентен орган, съгласно
законодателство и експлоатирани от специално обучени за целта работещи.
Осигурете подходящо осветление на всяко работно място, стълбище и на всяко друго място на строителната
площадка, където могат да преминават работещи.
Планирайте и извършвайте работи по разрушаване само под контрола на компетентно лице.
Организирайте правилното отстраняване на строителните отпадъци.
При поддържане, ремонт или разрушаване на сгради вземете всички предпазни мерки в случай на работа
с азбест.
Осигурете необходимия брой санитарни помещения, места за хранене и за подслон при прекъсване на работа
поради промяна на времето.
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Чеклист: Хранителна промишленост
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Организационни мерки
Променяйте работния график с цел намаляване на риска, при възникване на такава необходимост.
Организирайте едновременното извършване на задачи, изискващи сходни предпазни действия с цел
осигуряване на мерки за колективна защита.
Убедете се, че всички работещи, включително и онези, които не знаят добре националния език, са запознати
с потенциалните рискове на строителната площадка, с въведените мерки за безопасност и със своята отговорност
по отношение безопасността и здравето при работа.
Осигурете лични предпазни средства за работещите (каски, ръкавици, маски, обезопасяващи обувки).
Поддържайте в наличност средства за оказване на първа помощ на строителната площадка.
Етап изпълнение на строежа
Определете координатор по безопасност и здраве при работа, който има необходимата подготовка по въпросите
на безопасни и здравословни условия на труд.
Ежедневно, преди започване на каквато и да е работа на строителната площадка, инспектирайте състоянието
на скелетата.
Никога да не се демонтират части от скелето преди завършването на цялата работа.
Осигурете ширината на работната площ на скелето да не е по-малка от 60 cm.
Никога не се катерете по скелето, винаги използвайте подходяща стълба.
Осигурявайте преносимите стълби да се поставят под подходящ наклон, като горната част на стълбата е над
повърхността, върху която стъпва работещият.
Използвайте стълби, покрити с материал срещу хлъзгане и свободни от препятствия стъпала.
Никога не ползвайте единична преносима стълба по-дълга от 6 м.
Винаги се качвайте или слизайте от преносимата стълба с лице към нея и се дръжте с двете ръце. Винаги дръжте
инструментите в сандъче, носено на кръста, а за необходимите материали използвайте повдигащо оборудване.
Докато работите на преносима стълба никога не накланяйте тялото си встрани.
Никога не работете върху покрив при неблагоприятни атмосферни условия.
При работа на височина, включително и върху покриви, поставяйте предпазни парапети.
Никога не ходете върху повърхности, покрити с чуплив материал.
Извършвайте ежедневна проверка на главното електротабло на строителната площадка, както и на всички
кабели и апаратура под напрежение, намиращи се под, над или на площадката. Никога не започвайте работа
преди извършването на такава проверка от компетентно лице.
Съхранявайте токсичните, опасните и взривните вещества под контрол и добре обозначени.
Поддържайте строителната площадка подредена и чиста по всяко време.
Поддържайте проходите и стълбите свободни от препятствия.

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос

ДА

НЕ

Работно оборудване
Ползват ли се остри инструменти (ножове, ножици, сатъри и др.)?
Оборудвани ли са всички машини със защитни приспособления?
Работата върху поточна линия ли се извършва (опасност от повличане, порязване,
ампутиране и т. н.)?
Може ли облеклото на работещите да бъде захванато от движещи се части на машините и
да се стигне до нараняване?
Ползват ли се бункери?
Имат ли работещите контакт с горещи или със замразени материали и/или оборудване?
Почистени и в добро състояние ли са машините преди свързване към източника на захранване?
Химически и биологически опасности
Използва ли се за охлаждане амоняк или друго химическо вещество?
Налага ли се влизане в затворени резервоари, цистерни и/или хранилища
(напр. при инспектиране, поддръжка)?
Имат ли работещите пряк досег със суровини и/или материали от животински или
растителен произход (биологични опасности)?
Експлозии
Има ли по земята или във въздуха на околната среда натрупан прах (например брашно)?
Има ли уреди под налягане на работното място?
Качество на въздуха
Изложени ли са работещите на лоши миризми?
Ползват ли се вентилатори без предпазен кожух?
Използват ли се подходящи респиратори за защита на дихателната система на работещите?
Здравен риск
Изложени ли са работещите на влиянието на гореща/студена среда?
Работещите пренасят ли товари, работят ли в уморителна (неудобна) поза?
Темпът на работа дали е монотонен или ускорен?
Имат ли работещите нощни смени?
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Работно оборудване
Осигуряване на редовен и обхватен контрол и наблюдение за работното оборудване от страна на работещите.
Инспектиране на оборудването и на работните места.
Инсталиране на подходящи предпазни устройства; осигуряване с подходящи предпазни устройства
на специфичните части на оборудването (миксери, резачки и т. н.).
Използване на подходящите лични предпазни средства.
Провеждане на редовно обучение за специфичните рискове в този сектор.
Обучаване на работещите за правилното използване и поддържане на машините и оборудването; само обучени
работещи да се допускат до работа с оборудването.
Да се осигури работещите да използват предвиденото оборудване в съответствие с процедурите за безопасност.
Редовно почистване и поддържане на всички части на оборудването.
Осигуряване на класификация на опасните части от оборудването.
Никога да не се почистват и ремонтират машини, свързани към енергийни източници.
Химични и биологични опасности
Използване на подходящите лични предпазни средства при работа с химикали (ръкавици, предпазни очила,
маски, респиратори).
Осигуряване на подходящо обозначени места за съхранение на химическите препарати, отговарящи на
съответните изисквания, включително инструкции за манипулиране на материали, на местата за съхранение
и за работа с оборудването.
Да не се влиза в резервоари, цистерни и др. без наличието на подсигуряващо лице и без спазване на всички
нормативни изисквания за работа в затворени съдове.
Обстойно запознаване на работещите с въздействието на химикалите, със защита срещу това въздействие
и c оказването на първа помощ.
Осигуряване прегледи за здравето на работещите във връзка със специфичните изисквания на работното място
(медицинска оценка).
Експлозии
Оценка на безопасността на охлаждащото оборудване и оборудването, работещо под налягане; редовни проверки
на машините и оборудването.
Особено внимание за почистване и поддържане на машините и оборудването в запрашени места, където има
риск от експлозия.
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Качество на въздуха
Ако атмосферата на работното място е замърсена, да се инсталира, контролира и поддържа вентилационна
система.
Вентилаторите в близост до операторите на машини да са с предпазни кожуси.
Да се наблюдава системно качеството на въздуха на работното място.
Здравен риск
Да се спазват необходимите стандарти на хигиена.
Редовно информиране и обучение на работещите.
Осигуряване на редовни медицински прегледи на работещите.
Осигуряване на кратки почивки по време на работа и подходящ режим работа – почивка.

Бележки
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Чеклист: Дървопреработване
Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?
ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
Работно оборудване
Оборудвани ли са всички машини със защитни приспособления?
Има ли инструкции за безопасна работа?
Обучени ли са работещите да работят с машините?
Провеждат ли се редовно прегледи и контролни проверки на работното оборудване?
Работещите използват ли тласкачи за прокарване на къси или тесни парчета през трионите?
Възможно ли е дрехите на работещия да бъдат захванати от движещи се части и да го наранят?
Електрически опасности
Заземени ли са всички машини с ел. задвижване?
Поддържат ли се в добро състояние електрическите кабели и контакти?
Покрити ли са всички изводи, свръзки, ключове и контакти?
Оборудването правилно ли е подбрано, съобразно класификацията за опасност на работната среда?
Качество на въздуха 
Дървообработващите машини имат ли аспирационна система при източника, която да
се задейства автоматично при ползването на машините?
Редовно ли се проверяват смукателните инсталации?
Почистват ли се от прах таваните, стените, междинните прегради и кабелите?
Прави ли се оценка за въздуха на работното място?
При работа в кабини за пръскане с боя работещите ползват ли респиратори?
Химикали
Обучават ли се редовно всички работещи, които използват опасни химикали?
Използват ли работещите лични предпазни средства при работа с химикали (ръкавици,
очила или маски, респиратори)?
Съхраняват ли се химикалите на места, където няма източници на запалване?
Шум и вибрации
Измерват ли се нивата на шума на работното място?
Ползват ли средства за защита на слуха работещите, експонирани на високо ниво на шум?
Избегнати ли са вибрациите, които могат да се предават от машината през работния детайл
до ръката на работещия?
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ДА

Въпрос
НЕ

ДА

НЕ

Здравни рискове
Организират ли се специфични медицински прегледи за персонала?
Работещите при висока експозиция на шум изпращат ли се на периодични аудиометрични тестове?
Обучени ли са работещите как правилно да вдигат и носят товари?
Опитвате ли се да отговорите на специфичните нужди на работещите, когато организирате
работното им място (ергономия)?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Работно оборудване
Да се осигури операторът и машината да са екипирани с необходимите средства за безопасност, съобразени
с произтичащите от работата опасности.
Оборудването да се използва съгласно информацията и наръчника на производителя.
Извършване на редовни технически проверки на оборудването.
Инсталиране на подходящи предпазни устройства.
Обучаване на работещите безопасно да оперират и поддържат оборудването.
Осигуряване на редовна поддръжка и почистване на дървообработващото и на предпазното оборудване.
Само специално обучен и опълномощен персонал да работи с оборудването и/или да го поддържа.
Електрически опасности
Заземете всички машини, включително двигателя и рамата.
Редовно проверявайте всички електрически инсталации.
Качество на въздуха
Осигуряване на постоянно действаща смукателна вентилация на всички дървообработващи машини и отделни
аспирационни системи за дейности по пръскане, боядисване или лакиране.
Редовно ръчно почистване на цеха.
Редовно инспектиране и почистване на смукателната вентилационна система с цел поддържането й максимално
ефективна.
Никога не издухвайте насъбралия се прах със сгъстен въздух.
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Чеклист: Ремонт на автомобили
Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Химикали
Замяна на покрития и лепила на база разтворители с нетоксични или по-малко токсични.
Използване на автоматични инсталации за полагане на покрития и лепила.
Обучаване на работещите как безопасно да боравят с опасни химикали.
Шум и вибрации
Намаляване на нивото на шум на машините чрез различни мерки (контрол при източника).
Намаляване на нивото на шума чрез изолиране, преграждане, отклоняване и поглъщане (контрол на пътя).
Използване на демпфери срещу вибрации на оборудването.
Ограничаване броя на часовете, в които работещият използва вибрационен инструмент.
Разрешете на всеки час работещите да ползват 10 – 15 минутна почивка настрана от източника на вибрации.
Здравен риск
Редовно обучаване на работещите за рисковете за безопасността и здравето им при работа.
Периодични прегледи на работещите за рисковете на работното място.
Осигуряване на кратки почивки по време на работа и подходящ режим работа – почивка.

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Бележки
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Въпрос

ДА

НЕ

Почистват ли се редовно повърхностите (подове, канал (или платформа) за прегледи и др.)?
Задължени ли са работещите да почистват работното място?
Устойчиви ли са повърхностите (подове, канал за преглед и др.) на веществата, които се използват
(например, масло, нафта, бензин, спирачна течност)?
Събира ли се отработеното масло в подходящи съдове?
Стъпалата на канала за преглед направени ли са от нехлъзгав материал?
Носят ли работещите обувки, които не се хлъзгат?
Имат ли перифериите на платформите предпазни перила?
Инструктирани ли са работещите да не стъпват върху цилиндрите за тестване на спирачки?
Инструктирани ли са работещите да не застават под вдигнат автомобил?
Покрива ли се след работа канала за преглед?
Каналът за преглед маркиран ли е подходящо и ограден ли е с перила, за да се избегне падането
на хора в него?
Работят ли работещите в тесни места?
Разпознават ли се звуковите и други сигнали в тесните работни места?
Има ли определено място за работните инструменти?
Има ли маркировка (напр. на пода) за пътя на автомобилите, по който да влизат в сервиза?
Има ли инструкция за безопасност за влизащите и излизащи коли от диагностичната пътека?
Има ли въведени мерки за избягване на наранявания при работа по каросерията (например
заваряване, шлифоване, боядисване )?
Има ли инструкции за безопасност при монтажни работи (напр. каросерия, двигател)?
Има ли инструкции за безопасност при работа по резервоара за гориво (напр. ремонт)?
Има ли инструкции и/или мерки за безопасност, за да се избегнат падащи части от колата
(напр. при повдигането й)?
Има ли предпазни устройства за предотвратяване на досега на работещите с въртящи се части
(напр. при балансиране на колела (гуми)?
Въведени ли са мерки, за да се избегне захващането на работещ от въртящи се части
(напр. при запалване на двигателя)?
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Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Въпрос
Има ли възможност вратата на гаража да се фиксира така, че да не може да се затвори произволно
(напр. от силен вятър, докато се вкарват или изкарват коли)?
Предприети ли са организационни и технически мерки да се избегне запалване или нагряване
когато колата е в помещение, където се суши боята?
Има ли инструкция за пожарна безопасност за помещението, в което се съхраняват акумулатори?
Предприети ли са мерки за избягване на експлозия при зареждане на акумулатори?
Предприети ли са мерки за предпазване на електрооборудването от вода?
Прилагат ли се подходящи мерки за превенция или намаляване експозицията на прах и други
частици (напр. при шлифоване, заваряване, боядисване)?
Достатъчно ли е осветлението за извършване на работата в канала за преглед?
Подходяща ли е температурата в сервиза за работа както през зимата, така и през лятото?
Достатъчна ли е вентилацията за работа, в канала (напр. заваряване, шлифоване)
Имат ли работещите необходимата квалификация и умения да извършват работата?

Бележки
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА

НЕ

Повърхнините на пода, канала за преглед и т. н. да се поддържат безопасни и да не са хлъзгави; редовно
да се почиства зоната на работа.
Старателно почистване след шлифоване, боядисване и т. н.
За подовете да се използва подходящ материал (да не абсорбират течности).
Използване на подходящи процедури при изливане на масло от варела, в който се съхранява, и отработеното
масло да се събира в подходящ съд; да се почиства пода от масло.
Да се носят защитни обувки, които не се пързалят.
Стъпалата на канала да са покрити с материал, който не е хлъзгав.
Никога не стъпвайте върху барабаните на уреда за тестване на спирачки. Да не се стои в близост до
диагностичната пътека, когато се изпробват спирачките.
Не заставайте под вдигнат автомобил.
Никога не стъпвайте върху покрит канал в сервиза.
Покривайте канала за преглед след приключване на работа.
Електрическите, хидравличните и пневматичните линии да са настрана от маршрутите за движение.
Означете местата, определени за работните инструменти.
Маркиране (напр. върху пода) пътя за колите и другите маршрути за движение.
Осигурете правилно разполагане и безопасно използване на лостовете за управление на повдигащите
устройства; да не се поставят ръцете между движещи се части.
Осигурете всички дейности да се извършват от добре обучен персонал и да се спазват всички процедури
за безопасност.
При работа с акумулатори да се ползват само предвидените безопасни инструменти.
Да се осигури добра вентилация, за да се избегне образуване на взривоопасни смеси от различни пари
и течности. Никога не пушете на опасни места.
Цялото електрооборудване да бъде предпазено от влага, микстури и вода.
Работещите да имат на разположение и да използват необходимите лични предпазни средства
(ръкавици, маски, защитни обувки).
Да се използват ефикасни вентилационни и смукателни инсталации за отстраняване на опасните пари и дим;
ако тези инсталации не са напълно ефикасни, да се ползват и подходящи лични предпазни средства.
Да се постави подходящо осветление в канала за преглед.
Всички работни площадки да бъдат съоръжени с отоплителни/охлаждащи уреди с цел осигуряване
на подходящи работни условия.
Извършване на периодични медицински прегледи.
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Чеклист: Земеделие
Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?
ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
Машини и работно оборудване
Обучени ли са работещите да оперират безопасно с машините и работното оборудване?
Всички предпазни устройства за водещите валове, за предавките, както и другите предпазни
устройства на машините и на останалото работно оборудване на мястото си ли са и
в добро състояние ли са?
Винаги ли има ДВЕ независими едно от друго средства, които да държат повдигнато
съоръжението, докато се работи под него.
Има ли на разположение средства за безопасна смяна колелата на трактора и използват ли се те?
Циркулярният трион за дървообработване има ли чапраз и предпазно устройство от избутващ
или блокиращ вид?
Заваръчното оборудване снабдено ли е с необходимите предпазни средства и добре ли
се поддържа?
Ползват ли се подходящи лични предпазни средства при работа с верижен трион (напр.
предпазни панталони, ботуши, ръкавици, антифони, каска с козирка)?
Има ли в наличност инструкции за безопасна работа?
Инспектира ли се редовно работното оборудване?
Машини за транспорт и придвижване
Имат ли всички оператори на превозни средства, вилични кари повдигачи или телескопни
машини квалификация и официален сертификат за безопасна работа с машините?
Редовно ли се проверяват карите, подемно-транспортните машини и прикачните и
товарозахватните им приспособления от компетентна институция?
Устроен ли е стопанския двор така, че да позволява безопасно движение на транспортните
средства?
Редовно ли се поддържат и проверяват работните и ръчните спирачки на тракторите?
Ефикасни ли спирачките на ремаркето и могат ли да се командват от седалката на трактора?
Редовно ли се проверяват за износване прикачните скоби, сапани, въжета и механизми?
Ползват ли се предпазните колани при опасност от преобръщане на машината?
Съоръжени ли са старите трактори с предпазно устройство срещу преобръщане или
с обезопасена кабина?
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ДА

Въпрос
НЕ

ДА

НЕ

Проверяват ли се старите кабини и предпазни устройства срещу преобръщане за корозия
и издръжливост?
Работят ли фаровете, индикаторите, стоповете и мигачите?
Има ли странични огледала в изправност на всички самоходни машини?
Въведена ли е система за безопасна работа в близост до въздушни енергопроводи?
Височина
Въведена ли е система за безопасна работа на високи места (сгради, машини, оборудване,
резервоари и т. н.)?
Надеждни ли са преносимите стълби, подходящи ли са за тежка работа и безопасно ли
се съхраняват, когато не се ползват?
Вземат ли се предпазни мерки за осигуряване на стабилността при използване на преносима
стълба?
Обмислят ли се по-безопасни алтернативи на преносимата стълба за достъп до високи места?
Безопасно ли са поставени балите при разтоварване, подреждане, съхранение и вземане?
Пестициди
Правилно ли се съхраняват пестицидите?
Редовно ли се обучават работещите, изпълняващи дейности с пестициди?
Има ли оценка на риска от пестициди за здравето на работещите и на други лица и въведени ли
са мерки за управление и контрол?
Ползват ли се личните предпазни средства при работа с пестициди?
Ползват ли се пестицидите по начин, безопасен за околната среда?
Деца
Предотвратен ли е достъпът на деца до опасните места (опасни работни дейности,
пътища за придвижващи се превозни средства, височина, съхраняване на течности,
опасни животни и др.)?
Сведен ли е до минимум риска от пожар, който може да бъде причинен от деца?
Запознати ли са децата с опасностите?
Спазват ли се изискванията, свързани с безопасността на младите работещи?
Животни
Направени ли са подходящи заграждения за гледане на опасни животни (напр. бикове, прасета,
коне, кучета)?
Поддържат ли се в добро състояние загражденията и предотвратяват ли достъпа до животните?
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Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?

Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска

ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Всички опасности
Осигуряване на информация, инструкции и обучение на работещите.
Машини и работно оборудване
Всички машини и работно оборудване да се управляват само от обучени и оправомощени работещи.
Осигурете всички предпазни устройства на машините и работно оборудване да са на местата им и да
са поддържани в добро състояние.
Стендове, хидравлични крикове, подпори и т. н. да са в наличност и да са лесно достъпни като допълнителни
средства за поддържане на повдигнато оборудване.
При манипулиране на големите задни колела на трактор да се ползват специални манипулатори, вилични кари,
подпори.
Дискът на циркуляра да е правилно монтиран и да се ползват тласкачи или предпазни устройства от избутващ
или блокиращ вид.
Поддържане на оборудването за заваряване в добро състояние и ползване подходяща защита за очите.
Използване при работа с верижен трион на подходящи лични предпазни средства.
Редовно извършване на контрол и изпитване на машините и работното оборудване.
Машини за транспорт и придвижване
Осигуряване всички превозни средства, вилични кари повдигачи или телескопни машини да се управляват само
от обучени, правоспособни и оправомощени работещи.
Да се въведе еднопосочна система за транспорт в двора на фермата и специални места за обръщане на
превозните средства (като камиони); отделяне на превозните средства от пешеходците.
Поддържане на работните спирачки, регулиране и поддръжка на ръчните спирачки и на спирачките на
ремаркетата съгласно препоръките на производителя.
Редовна проверка за износване и подмяна на уплътнителни пръстени, на прикачни и товаро-разтоварни
приспособления.
Осигуряване на наличие и на използване на предпазни колани, ако има опасност от преобръщане на машината.
Осигуряване на тракторите с кабини или с предпазни устройства при преобръщане и редовното им инспектиране.
Редовно проверяване на всеки елемент от повдигателното оборудване.
Осигуряване наличието и доброто състояние на огледалата за обратно виждане.
Осигуряване наличието на изправни фарове, мигачи и светлинни индикатори на тракторите и ремаркетата
и поддържането им да са чисти.
Създаване на система за безопасна работа в близост до въздушни електропроводи.
Осигуряване на карта с местоположението и височината на въздушните електропроводи във фермата.

Въпрос
При работа с животните използват ли се подходящи средства за предпазване и ръководства
за работа?
Има ли подходящи средства за транспортиране на животните и поддържат ли се те?
Биологични опасности
Има ли във фермата ви източници на опасни биологични агенти (растения, животни и вещества
от животински произход, органичен прах, отпадъци и др.)?
Под контрол ли се рискът от досег с опасни биологически агенти или е намален?
Въведена ли е система за безопасна работа с опасни биологически агенти?
Съхраняване на течности
Заградени ли са добре местата за складиране? В добро състояние ли са оградите?
Имат ли подходящи капаци резервоарите и подземните хранилища (в т.ч. кладенците) и
в добро състояние ли са?
Поставени ли са подходящи прегради на товарните рампи?
Има ли предупреждаващи знаци за безопасност и в добро състояние ли са?
С ухи вещества
Въведена ли е система на безопасна работа със сухи вещества? (зърно, торове, пясък, и др.)?
Предотвратен ли е достъпът до склада за зърно?
Биогазове
Има ли във фермата ви места, където може да се образува и акумулира биогаз (затворени места
на животните, съхранение на отпадъци и продукти, шахти и т. н.)?
Предотвратен ли е достъпа до тези места?
Прилагате ли необходимите мерки за пожарна безопасност?
Има ли система за безопасна работа на такива опасни места?
Атмосферни условия
Защитени ли са работещите от експозиция на висока температура, пряка слънчева радиация,
ниска температура, дъжд и силен вятър?
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
Височина
Ако е възможно да се премахнат зони с различна височина.
Направа на подходящи ограждения на опасните места и поддържането им в добро състояние.
Поставяне на подходящи места на предупреждаващи знаци за безопасност.
Използване на изправни стълби; осигуряване на безопасното им закрепване при използване.
Стълбите да се съхраняват на безопасно място, децата да нямат достъп до тях.
Използване на правилно проектирани оградени платформи за работа на височина при използване
на повдигателни уредби и оборудване.
При ползване на подвижни повдигателни работни платформи за бране на плодове и подобни дейности никога
да не се ползват като работни платформи кофи за зърно или сандъци за картофи.
Подреждането на бали за съхраняване и взимане на бали за ползване да се извършва по осмислен ред,
за да се осигури стабилност на структурата.
Пестициди
Елиминиране на необходимостта от употреба на пестициди.
Ползване на продукти, които представляват най-малък риск за здравето.
След употреба внимателно измиване на пръскачките, далеч от кладенци, деца и животни.
Използване на подходящи лични предпазни средства.
Съхраняване на пестицидите в подходящ склад, осигурен срещу достъп на неоправомощени лица.
Пестицидите да са маркирани с четлив предупредителен знак за опасност.
Деца
Дръжте децата настрани от селскостопанските дейности и движението на превозните средства.
Осигуряване на подходящо оградено място за игра на децата.
При появата на деца на места, където се извършват селскостопански дейности, спиране на работата и отвеждане
на децата настрана.
Поставяне на предупредителни знаци на опасните места и обясняване на децата на тяхното значение.
Обясняване на децата как да се пазят от опасностите и на кои места не трябва да ходят.
Осигуряване на информация, инструкции и обучение на младите работещи и на наблюдение върху
тяхната работа.
Животни
Редовно хранене на животните.
Осигуряване на подходящи заграждения и на добро им състояние.
Поставяне на предупредителни знаци на подходящите места.
Осигуряване на подходящи средства за водене и работа с животните, както и правилното им ползване.
Осигуряване и поддържане в добро състояние на подходящи средства за транспортиране на животните.
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Биологични опасности
Премахнете на източниците на опасни биологични вещества.
Съхраняване на такива източници на безопасно разстояние.
Осигурете подходящо заграждане на опасните места и поддържане на оградите в добро състояние.
Поставяне на предупредителни знаци на подходящите места.
Прилагане на мерки за дезинфекция.
Ваксиниране на работещите.
Осигуряване на необходимите хигиенни мерки при работа.
Използване на подходящите лични предпазни средства.
Осигуряване на редовно наблюдение на здравословното състояние.
Съхраняване на течности
Поставяне на подходящи огради около местата за съхранение и осигуряване на добро им състояние.
Поддържане в добро състояние на капаците и на покритията на подземните хранилища и резервоари.
Осигуряване на доброто състояние на преградите на товарните рампи.
Поставяне на предупредителни знаци на подходящите места.
С ухи вещества
Въвеждане на мерки за предотвратяване на достъпа до площадките за съхраняване на зърно.
Поставете предупредителни знаци на подходящите места.
Ползване на светлинни и звукови предупредителни сигнали за странични лица.
Недопускане на неоправомощени лица до работното място.
Биогазове
Премахване на източниците на биогазове.
Премахнете или обезопасете на източниците на запалване.
Осигуряване на добра вентилация на опасните места.
Осигуряване на подходящо заграждение на опасните места и поддържане на оградите в добро състояние.
Осигуряване на мерки за пожарна безопасност.
Поставяне на предупредителни знаци.
На опасни места да не работи от сам човек.
Атмосферни условия
Спиране на работа когато времето е опасно.
Осигуряване на места с покрив и вода за изсушаване и затопляне на хората.
Ограничаване на времето, прекарвано на открито.
Използване на подходящо предпазно облекло.
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Чеклист: Малки открити мини
Част A:   Съществува ли тази опасност на работното място?
ДА – ако сте маркирали поне един отговор в полето означен с   
Моля да се има предвид, че списъкът по-долу не обхваща всички възможни случаи, при които има опасности.

Въпрос
Свличания на земни маси
Има ли опасност от свличане на материали, скали и др. от склоновете в откритата мина?
Съществуват ли необозначени или необслужвани шахти, кариери?
Има ли необезопасени отлагания, стени на шахти, изкопи или изработки?
Експлоатира ли се забои, площадка или тераса по начин, при който да предизвика неукрепено
навесване или подкопаване?
Извършва ли се добив или товарни дейности върху две тераси едновременно?
По време на работа появяват ли се внезапни изменения в забоя на мината?
Съществува ли опасност по маршрута на превозните средства, например от свличащи се скали?
По-висока ли е от 1,5 м височината на изработката или на странична стена без да
е подходящо укрепена?
Вода
Съществува ли опасност от вода в откритата мина?
Има ли в близост до изкопите водни обеми, които не са свързани с дейността на мината?
Проверява ли се поне веднъж на 6 месеца свободната повърхност на отделящата се вода?
Съществува ли възможност вода от близка река или езеро да проникне в мината?
Маркирани ли са аварийните маршрути?
Затлачени ли са отточните канали?
Възможно ли е количеството дъжд за един ден да е повече от 36-часовия дебит на помпите?
Притокът на вода от изкопни работи по-голям ли е от 24-часовия дебит на помпите?
Транспортна дейност
Движат ли се работещите покрай транспортните ленти?
Наклонът на изкопите по-голям ли е от 4°?
Могат ли елементи на машината или на товарното устройство да се движат над кабината
на шофьора?
Ползват ли или пресичат ли работещите пътя на превозните средства?
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ДА

Въпрос
НЕ

ДА

НЕ

Експлозиви и взривяване
Ползват ли се експлозиви?
Възможно ли е местата за съхранение на взривни материали да представляват опасност за други
помещения и съоръжения на мината?
Има ли в районите около помещенията за складиране на взривни материали опасности,
които могат да доведат до експлозия?
Стават ли засечки по време на взривяване?
Може ли да бъде поставен експлозив в частично запушен отвор?
При зареждане на взривните отвори използват ли се инструменти, които могат да предизвикат
образуване на искра?
Съхраняват ли се в близост до местата за взривяване неизползвани експлозиви?
Има ли пропуски и недостатъци в системата за сигнализиране преди взрива?
Съхраняват ли се или транспортират ли се заедно детонатори и експлозиви?
Работи ли се в района, към който се придвижват след взрива, прах и газообразни продукти?

Бележки
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Част Б:   Примери на превантивни мерки, които могат да се ползват за намаляване на риска
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Свличания на земни маси
Ограждане на местата с изкопи, местата за разтоварване и товарене, отпадъците, както и на нестабилните терени.
Обозначаване на опасните места с предупреждаващи знаци.
Обезпечаване на подходяща височина на укрепванията и откоса по време на добивните работи в зависимост
от геоложките условия и свойствата на скалите.
Прилагане на терасиране вместо прокарване на стръмни изработки.
Наклонът на изкопана земя или разрушена скална маса да осигурява стабилност (да не е по-голям от 450).
Обезопасяване и маркиране на долните и горни ръбове на опасните сектори.
В никакъв случай да не се експлоатира изработка, площадка или тераса така, че да се предизвика неукрепено
надвесване или подкопаване.
Обезопасяване на челните и на страничните стени с вземане на необходимите предпазни мрежи.
Изземването да се извършва от безопасно място.
Ако е възможно, изземването да става от горната част на изработката.
Да се използва подходящ по дължина и конструкция инструмент (приспособление) за изземване.
Непрекъснато наблюдение на забоя на мината.
Покривните пластове да се съхраняват само на определени за целта места, на повече от 3 м от работната
периферия.
Ако се налага подкопаване, да се монтират достатъчно подпорни средства за укрепване (например здрави
дървени подпори), за да се предотврати срутване.
Вода
Ако е възможно отклоняване на ненужните подпочвени води.
Мерки за подържане на руслото на съседни речни корита и обезопасяването им.
Редовна проверка на отводнителната система на мината.
Определяне (от диспечер) на маршрута за напускане на работните места при опасност от наводняване.
Доколкото е възможно добивните работи да се организират така, че водата да се оттича по естествения й път
(напр. към по-ниски места, които вече не се ползват).
Осигуряване на канали за отвеждане на водата до сборни точки с цел защита на склона на откритата мина.
Където е необходимо инсталиране на помпи за тези сборни точки.
Транспортна дейност
Избор и създаване на безопасни за работещите пешеходни маршрути над конвейерите (лентите).
Съоръжаване на конвейерите с устройства за безопасност, които да не позволяват падане на изкопания материал.
Въвеждане на забрана за ръчно транспортиране с вагонетки при изработки (изкопи) с наклон над 4°.
Въвеждане на система за комуникиране и сигнализация за работещите в транспортната бригада.
Определяне в кои видове кабини е забранено присъствието на работещи по време на товарене.
Съоръжаване на товарните рампи и платформи с прегради, предотвратяващи преобръщане на вагонетките.
Въвеждане на задължително инспектиране на въжетата и механизмите на въжената линия в началото на всяка
работна смяна.

Експлозиви и взривяване
При изграждане на места за съхраняване на експлозиви да се използват негорими, пожароустойчиви и
неискрящи материали.
Ако местата за съхраняване на експлозиви са изработени от метал се осигурява тяхното заземяване.
Осигуряване на вентилационни отвори в горната и долната част на помещението за недопускане на овлажняване
и прегряване.
Поставяне на подходящи предупреждаващи знаци, посочващи съдържанието на склада.
Инсталиране на подходящи предпазни устройства за предотвратяване на достъпа на неоправомощени лица.
Осигуряване детонаторите да не се съхраняват на едно и също място с експлозиви, освен ако не са в специално
отделение.
Осигуряване в радиус от 10 метра около склада за експлозиви да няма боклук, храсти, суха трева и дървета.
Осигуряване в радиус от 20 метра около склада за експлозиви да не се съхраняват други запалими материали
(например, бензин, нафта).
След всяко взривяване да се забрани за 30 минути влизането в района на взрива.
Да се проверява за невзривили се заряди.
Да се проверяват взривните дупки за препятствия, които по възможност да се отстраняват.
В никакъв случай да не натъпкват със сила експлозивите във взривната дупка.
Експлозивите да се поставят във взривните дупки с помощта на приспособление, което не позволява образуване
на искра, например бамбуков прът за зареждане.
За уплътняване да се използва фин пясък в малки книжни пакети или глинена „юфка“.
Неизползваните взривни материали да се поставят на защитено място веднага след като зареждането
е завършило.
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