Megfelel
a hallásvédelme
a célnak?
2016 óta az új személyi védőfelszerelésekre
vonatkozó szabályozás a veszélyes
zajt hivatalosan visszafordíthatatlan
egészségügyi veszélynek ismeri el*.
*(EU) 2016/425

Megfelel a hallásvédelme
a célnak?
A veszélyes zaj az első 3 legsúlyosabb
Miként érinti Önt ez
munkahelyi veszély egyike. 2016 óta
a minősítésmódosítás?
az új személyi védőfelszerelésekre
vonatkozó szabályozás a veszélyes
Az Ön hallásvédő termékeinek szállítója
zajt hivatalosan visszafordíthatatlan
A hallásvédő termékek gyártói egy jóval szigorúbb
minőségellenőrzési folyamaton esnek át, amely
egészségügyi veszélynek ismeri
tartalmazza a termékek minőségellenőrzését vagy
el. Ez pedig a veszélyelemzésben
a teljes gyártótelep minőségbiztosítását. Ezen felül
a hallásvédelmet a légzésvédelemmel és a CE jelölést feltüntetik valamennyi csomagoláson
zuhanásgátlással azonos szintre helyezi. és terméken (ahol ez lehetséges).
Az Ön hallásvédő termékeinek használói

A káros zajjal szembeni védelmet komolyan kell venni és
a megfelelő termék helyes használata elengedhetetlen.
Az új szabályozás mindezt elismeri és ezáltal biztosítja
a használókat, hogy az általuk használt termékek
biztosítják a védelmet.

Munkavédelmi felelősként mi a teendője?

•	Győződjön meg arról, hogy a gyártótól vásárolt
hallásvédő eszköz megfelel a 2019. után kötelezővé
váló új szabályozásban foglaltaknak.
•	A 89/656/EGK irányelv a személyi védőfelszerelések
használóiról alapján a munkavállalóknak a személyi
védőfelszerelések megfelelő kiválasztásával
kapcsolatos képzése már alapkövetelmény.

Mi történik és mikorra
2016. március

2018. március

•	Az új szabályozás megjelent a Hivatalos
Európai Közlönyben és átvették a
tagállamok

•	Mind a régi személyi
védőfelszerelésekről szóló irányelvnek,
mind az új személyi védőfelszerelésekről
szóló szabályozásnak megfelelő
termékek forgalomba hozhatók

•	Teszt házak, az értesített hatóságok és
gyártók megkezdték az ismerkedést az új
szabályozással

(átmeneti időszak)

Itt a 3M, hogy segítsen

A 3M Európa-szerte rendelkezik
elkötelezett hallástechnikai és
szabályozási szakértőkkel.

A 3M vállalatnál a gyártási folyamataink már
az új szabályozásban megkövetelt, szigorúbb
minőségellenőrzési elvek szerint folynak és a szakértői
csoportunk aktívan részt vesz az Európai Szabványügyi
Bizottság több bizottságában, valamint olyan ipari
szövetségekben, mint amilyen például az Európai
Munkavédelmi Szövetség.

A 3M segít Önnek teljesíteni az alapvető
képzési követelményt.

Mint a nagyon veszélyes környezetben használt
bármilyen személyes védőfelszerelések esetében,
teljesen biztosnak kell lenni abban, hogy a munkahelyi
körülményeknek legjobban megfelelő hallásvédő
eszközt választja. A 3M segíthet ebben. Képzések egész
sorát kínáljuk, többek között:

A 3M több, mint 50 év tapasztalattal
rendelkezik az innovatív hallásvédő
termékek fejlesztésében.

A 3M vállalatnál elismerjük annak fontosságát,
hogy megfelelő védelmet biztosítsunk az ügyfeleink
számára. Legyen szó arról, hogy segítsünk
kiválasztani a megfelelő terméket egy adott veszély
és munkakörnyezet kapcsán, vagy arról, hogy napra
készen tartsuk a vonatkozó törvényi változások és azok
munkahelyi alkalmazása vonatkozásában.

•
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Prezentációk
Szemináriumok
Négyszemközti bemutatók
Felhasználói oktató videók
Webináriumok
Illeszkedés ellenőrzése

2019. március

(megvalósítási szakasz)
•	Az értesített hatóságok minősíthetik
a termékeket az új szabályozás szerint
•	A gyártók használhatják a CE jelölést és
forgalomba hozhatják a termékeket az
új szabályozás szerint

•	Az új személyi védőfelszerelésről
szóló szabályozást teljes egészében
bevezették
•	Az újonnan piacra került termékeknek
meg kell felelniük az új
szabályozásnak

Megfelel a hallásvédelme
a célnak?
Foglalja le helyét az egyik
webináriumunkon vagy
szemináriumunkon
3M lehetőséget biztosít az új szabályozás teljesebb
megismerésére, illetve annak megértésére, hogy
ez miként hat az Ön munkahelyére. 2016 során
szemináriumok és webináriumok egész sorozatát
tartjuk Európa-szerte.

Ezek tartalma:
•	Bevezetés az új személyi védőfelszerelésről szóló
új szabályozáshoz
•	A 3M™ E-A-Rfit™ illszekedésvizsgáló
rendszer bemutatása
• Ingyenesen látogatható

Hogyan
foglalhat helyet
Látogassa meg:

www.3M.eu/Cat3
Vagy forduljon a helyi
3M képviselőhöz.

3M munkavédelmi üzletág
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