Vai dzirdes
aizsardzības līdzeklis
pienācīgi Jūs aizsargā?
Ar jauno IAL regulu no 2016.gada kaitīgs troksnis
ir oficiāli atzīts par apdraudējumu, kas nodara
neatgriezenisku kaitējumu cilvēka veselībai.
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Vai dzirdes aizsardzības līdzeklis
pienācīgi Jūs aizsargā?
Kaitīgs troksnis ir viens no top
3 veselības apdraudējumiem
darbavietā. Ar jauno IAL regulu no
2016.gada kaitīgs troksnis ir oficiāli
atzīts par apdraudējumu, kas nodara
neatgriezenisku kaitējumu cilvēka
veselībai. Tas nozīmē, ka tas ir iekļauts
tā paša augsta riska līmeņa kategorijā kā
elpošanas un pretkritiena aizsardzība.

3M ir šeit, lai palīdzētu

Kā tas viss ietekmēs Jūs?

3M komandai ir dzirdes tehniskie un
normatīvie eksperti visā Eiropā.

3M ražotnēs jau tiek veikts darbs balstoties uz jauno
regulu un mūsu ekspertu grupas aktīvi iesaistās
dažādās Eiropas CEN standartu komitejās, kā arī tādās
tirdzniecības apvienībās kā Eiropas Drošības federācija.

Jūsu dzirdes aizsardzības produktu
piegādātājs

Dzirdes aizsardzības produktu ražotāji tiks daudz vairāk
kontrolēti un pārbaudīti, tai skaitā visi saražotie produkti.
Turklāt uz visiem iepakojumiem un produktiem tiks
izvietots jaunais CE marķējums (ja iespējams).

3M Jums var palīdzēt izpildīt darbinieku
apmācību pamatprasības.

Kā jau ar visiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,
kuri tiek izmantoti augsta riska vidē, ir jābūt pilnībā
pārliecinātam, ka izvēlies pareizo dzirdes aizsardzības
līdzekli, kas ir piemērots Jūsu darba vietai. 3M Jums var
palīdzēt. Mēs piedāvājam dažāda veida apmācības:

Jūsu dzirdes aizsarglīdzekļu lietotāji

Aizsardzību pret lieliem trokšņiem ir jāuztver nopietni,
tāpēc pareizā produkta un tā pareiza lietošanas ir ļoti
svarīga. Jaunā regula to atzīst un radīs lietotājos papildus
uzticību, ka viņi lieto produktus, kas spēj viņus pienācīgi
aizsargāt.
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Kas jāzina uzņēmumos atbildīgajam
par drošību?

• Jums ir jāpārliecinās, ka iegādājaties dzirdes
aizsardzības līdzekļus no ražotājiem, kas atbilst
jaunajai regulai, kura kļūs obligāta 2019. gadā
• Darbinieku apācība lietot pareizi individuālos
aizsardzības līdzekļus (IAL) ir nozīmīga IAL lietotāju
direktīvas 89/656/EEK prasība.

Prezentācijas
Semināri
Viens pret vienu demonstrācijas
Lietotāja apmācīšanas video
Produkta pielaikošanu u.c.

3M ir vairāk nekā 50 gadu pieredze
inovatīvu dzirdes aizsardzības līdzekļu
izstrādē

3M mēs atzīstam nozīmi, ko sniedz atbilstoša līmeņa
atbalsts mūsu klientiem. Tas var būt jebkas: sākot
no pareizā produkta izvēles kaitīgajiem vides un
darba apstākļiem, vai palīdzība tikt līdzi tik mainīgajai
likumdošanai un tās ietekmei darba vietā.

Kas un kad notiks
2016. gada marts

2018. gada marts

• Jaunā regula publicēta Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī un pārņemta visu
dalībvalstu iestādēs

• Abi produkti, kas atbilst vecajai un
jaunajai IAL direktīvai, var tik palaisti
apgrozībā

• Testu mājas, pilnvarotās iestādes un
ražotāji sāk iepazīties ar jauno regulu

2019. gada marts

(pārejas periods)

(īstenošanas laiks)
• Pilnvarotās iestādes drīkst apstiprināt
preces, vadoties pēc jaunās regulas
• Ja ražotāji vadās pēc jaunās regulas, tie
drīkst precēm pievienot CE marķējumu
un laist apgrozībā

• Jaunā IAL regula pilnībā īstenota
• Visām precēm apgrozībā būs obligāti
jāatbilst jaunajai regulai

