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Bevezető
1. kártya

Felkészülés
Dátum, időpont
és helyszín
egyeztetése

Foglalja le a legmegfelelőbb időpontot a 3M SafeTea Break foglalkozáshoz. Vegye
figyelembe az erre a célra felhasználható, tervezett leállási időpontokat, karbantartási
időszakokat és rendszeres eligazítási időpontokat. Keressen olyan helyiséget, ahol elég
nagy hely van a csoport számára, valamint ahol kávé- és teagépek is elhelyezhetők.

Témakörök
kiválasztása
és részvétel
ösztönzése

Biztosítsa, hogy a feletteseket tájékoztassák a megbeszélésről, és egyeztessenek
a megvitatandó egészségügyi témákról. TIPP: Gondolkodjon el arról, hogy milyen
tájékoztatási területeken, hirdetőtáblákon és üzenőszolgáltatásokon keresztül
kommunikálja a 3M SafeTea Break időpontját és helyszínét.

Frissítse
ismereteit

ŔŔ Látogassa meg azt a 3M webhelyet, ahol a kapcsolódó technikai hirdetmények,
webináriumok és szöveges javaslatok elérhetőek (www.3M.com/safety).
ŔŔ Győződjön meg róla, hogy tisztában van saját vállalati szabályzataival
és folyamataival.

Készüljön
fel a 3M
SafeTea Break
foglalkozásra

Ismerje meg a kiválasztott egészségügyi témakörkártyák beszélgetési menetét.
ŔŔ Az első kártya megnyitja a foglalkozást, és köszönti a csapatot.
ŔŔ A második kártya a lehetséges kockázatok, személyes felelősségek és afelé tereli
a beszélgetést, hogy a munkavállalók hogyan védhetik meg jobban magukat
és kollégáikat.
ŔŔ A harmadik kártya a legfontosabb tippekkel és a vállalati intézkedésekkel zárul,
mielőtt összegeznék és egyeztetnék a pozitív, előremutató lépéseket.
Mindegyik kártya iránymutatást tartalmaz arról, hogyan kell kezdeni a beszélgetést
nyitott kérdésekkel, hasznos példákkal és a folyamatos beszélgetést segítő
emlékeztető pontokkal. TIPP: Kérjen segítséget egy munkatársától ahhoz,
hogy megismerje a munkavállalókat érdeklő tartalmakat és a náluk valószínűleg
felmerülő kérdéseket.

Szerezzen
támogatást
az üzletvitel
részéről

Biztosítsa, hogy munkatársai és a vezetőség tudjon a 3M SafeTea Break foglalkozásról
az egészségügyi témákkal és az általa biztosított pozitívumokkal együtt. Ösztönözze
a befolyásos csapattagokat arra, hogy vállaljanak aktív szerepet a beszélgetés során,
és motiválják a többieket a részvételre. Mivel a vezetőségi támogatás elengedhetetlen
a biztonsági kultúra minden változásához, kérje meg a vezetőket, hogy támogassák
a foglalkozásokat, sőt látogassák is meg azokat.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Ne felejtse el bevonni a vezetőséget–
az egyéni védőeszközök állapotát
felmérők 18%-a azt nyilatkozta,
hogy a vezetőség támogatásának
hiánya a legnagyobb gátja
a munkahelyi egészségügyi
és biztonsági fejlesztéseknek.
(Forrás: Purple Market kutatási tanulmány
a 3M részére, 2015. március)

A vezetőség bevonása a SafeTea
foglalkozásba
Ha a vezetője megkérdezi, hogy miért tart 3M SafeTea Break
foglalkozást, íme néhány pont, amelyet megemlíthet:
ŔŔ 2016-ban és 2017-ben 1,3 millió munkavállaló szenvedett
munkával összefüggő betegségektől (új vagy hosszú ideje
fennálló) (www.hse.gov.uk/statistics/causdis).
ŔŔ A munkahelyi sérülések és a munkával összefüggő, új betegségi
esetek együttesen évente 14,9 milliárd fontba kerülnek a brit
munkaadóknak (www.hse.gov.uk/statistics/cost.htm).
ŔŔ A 3M SafeTea Break nyitott környezetet teremt arra, hogy
a munkavállalók megbeszéljék a hosszú idő alatt kialakuló
egészségi problémákat, és megismerjék az ezek ellen
meghozható intézkedéseket.
ŔŔ A 3M SafeTea Break foglalkozás révén akciótervet alakíthatunk
ki, amellyel megoldhatjuk a szükséges fejlesztéseket.
Ezenkívül nem utolsósorban ingyenes, és egy teaszünetben
is elvégezhető!

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag

5

Bevezető
2. kártya

Végrehajtás
Előadói és
tanulási stílusok

A hallgatóság tagjai különbözőek, és eltérő tanulási stílusokra reagálnak.
A három fő tanulási stílus a következő: auditív (halláson keresztül) ,
vizuális (látáson keresztül) és gyakorlati (tevékenységeken keresztül)
– valószínűleg a három stílust ötvözve lehet a csoporttal leghatékonyabban dolgozni.
ŔŔ A 3M SafeTea Break foglalkozás egy megbeszélés, amely során az auditív tanulók
megbeszélhetik a problémákat és a tényeket a munkatársakkal.
ŔŔ Az egészségi témakörkártyákhoz kapcsolódó vizuális segédeszközökkel segítse
a tanulást, és hozza el a kapcsolódó egyéni védőeszközöket.
ŔŔ A SafeTea eszközök biztosítják a beszélgetés témáját, de megfelelő esetben
érdemes gyakorlati példákat is hoznia, például bemutathatja az egyéni
védőeszközök megfelelő felvételét vagy a manuális kezelési feladatok elvégzését.
Némi inspiráció található a kártyák hátlapján.
A képek és kellékek kiváló motivációs eszközök, természetes módon indítják el a
beszélgetéseket, továbbá könnyen érthetőek és hasznosak a csoport olyan tagjai
számára, akiknek nem a magyar az anyanyelve.

Jelölje ki
a célokat
a beszélgetés
elején

Emelje ki a megvitatott egészségügyi témaköröket és a 3M SafeTea Break
foglalkozás hosszát, valamint a vállalat elkötelezettségét a munkavállalók hosszú
távú egészsége mellett.

Értékes
beszélgetés
fenntartása

Ha a csoportban van egy különösen támogató egyén, aki szívesen megosztaná
tapasztalatait és ismereteit, támogassa a beszélgetést a segítségével. A beszélgetés
fenntartásához használja a kártyán szereplő nyitott kérdéseket és emlékeztető
pontokat. Ha a beszélgetés nem indul be azonnal, közvetlenül is feltehet kérdéseket
egy-egy személynek, hogy személyes válaszokkal indítsa be a további vitát.
A közvetlenül feltett kérdések hasznosak lehetnek arra is, hogy a csendesebb
csapattagok is elmondják véleményüket.

Mondja el, hogy azt szeretné, hogy a beszélgetés őszinte és interaktív legyen, mivel
ez egy lehetőség a csapat számára, hogy megértsék a kockázatokat és az általuk
meghozható intézkedéseket.

Figyelje az időt, és szükség esetén mozdítsa előre a beszélgetést, közben jegyezze fel,
hogy ha valamit egy későbbi alkalommal kell elvégeznie.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Kifogások kezelése
Ha nehéz kérdést szegeznek
Önnek:
ŔŔ Ne siesse el a választ.
ŔŔ Köszönje meg a hozzászólást, és tudassa
a résztvevővel, hogy
a hozzájárulása értékes.
ŔŔ Tegyen fel tisztázó
kérdéseket, hogy biztosan
megértse a helyzetet az
ő szempontjából.
ŔŔ A csoport többi részének
érdekében foglalja össze
a kérdést, amivel azt is
megmutatja, hogy érti
a helyzetet.
ŔŔ Ha tudja a választ, feleljen.
ŔŔ Ha nem tud felelni,
mindenképpen jegyezze fel
a kérdést, és ígérje meg,
hogy utánanéz a válasznak.
Ez értékes lehet része lehet
az akciótervének.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Bevezető
3. kártya

Visszajelzés
Visszajelzések
összegyűjtése

Miután a csoport elment, szánjon időt a visszajelzések és a beszélgetési pontok
összegyűjtésére.

Az akcióterv
elkészítése

Az akciótervben jegyezze fel a megvalósítást akadályozó tényezőket és a megállapított
fejlesztési lehetőségeket. Priorizálja ezeket fontosság szempontjából, és tűzzön
ki határidőt a vizsgálatukra. TIPP: Ne akarjon lehetetlen küldetésre vállalkozni az
ajánlásaival – együttesen még kis módosítások is javíthatják a munkavállalók hosszú
távú egészségét.

Visszajelzés a
csoportnak

A foglalkozás megtartása után nem sokkal közölje az intézkedési javaslatokat és
fő tanulságokat a csoporttal. A vizsgálat után szánjon időt arra, hogy visszajelzi
a megígért intézkedéseket a csoportnak, és így a résztvevők meggyőződhetnek
arról, hogy a hozzászólásaik valódi változásokat hoztak. Ez nagyon fontos lehet
a fejlesztéshez, és hozzájárul az egészségtudatos kultúrához a munkavállalók körében.

Vegye fel a
kapcsolatot a
3M szakértőivel

Az erőfeszítései támogatásáért kérjen hasznos tanácsokat és támogatást a 3M-től,
használja fel a 3M által kínált ingyenesen elérhető csatornákat: 3M Hungária Kft.
Tel: 1/270/7777 www.3m.hu/munkabiztonsag

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Tartsa fenn
a lendületet
Mire fog fókuszálni a következő
3M SafeTea Break foglalkozás?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Bevezető
Akcióterv

A dokumentum alapján jegyezze fel a 3M SafeTea Break során összegyűjtött visszajelzéseket, a csoportban
egyeztetett határidőket, valamint a kommunikációért és intézkedésekért felelős munkatársakat.
Megbeszélt problémák és fejlesztések

Válasz
határideje

Twitter: @3MSafetyUK

Felelős
munkatársak

Fontossági
sorrend

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Megbeszélt problémák és fejlesztések

Válasz
határideje

Felelős
munkatársak

Fontossági
sorrend

Egyéb megjegyzések

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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3M SafeTea Break
Légzés
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Légzés
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérdezze meg a csoporttól, hogy milyen típusú gyakorlatokat szeretnek. Az
alábbiakban néhány emlékeztető pontot talál, amellyel beindíthatja a megbeszélést.
Ha jól ismeri a csoportját, felvethet olyan témákat, amelyek fontosak a számukra.
Készítsen listát a legnépszerűbb témákról – ezekre később vissza fog utalni.

Konditerembe Séta
Foci
Golf
Ütős
járás					
Példa a
foglalkozás
megnyitására

Játék a
gyerekekkel

Egy, a HSE webhelyéről származó munkavállalói történet Grahamről, a lelkes devoni
szörfösről szól, aki építkezéseken dolgozott kőművesként. Tisztán emlékszik a porra,
de soha nem gondolta volna, hogy ennyire rossz hatással lesz az egészségégére.
Egy tüdőgyulladás után a röntgen a szilikózis korai szakaszát mutatta ki nála.
45 évesen Grahamnek fel kellett adnia szenvedélyét, a szörfözést. Most 55 évesen
30%-os rokkantnak van nyilvánítva, és úgy tűnik, hogy a fele életét orvosi várókban
kell töltenie.

Milyen hatással
lennének
a légzési
problémák a
beszélgetést
indító részben
felsorolt
tevékenységekre?
Legfontosabb
tipp:

A légzési problémák megnehezítik a fárasztó tevékenységekben való részvételt. Még a
lépcsőzés is nagy kihívást jelenthet. A légzési nehézségekhez társuló egyéb problémák
közé tartozik a stressz és a frusztráció, amely általánosan ronthatja a családi életet.

Ezekben a kezdeti szakaszokban lehetőség szerint inkább otthoni példákat említsen
munkahelyiek helyett. Ha arra kéri az embereket, hogy a normál munkájukon kívüli
környezetekre gondoljanak, érdekesebbé teszi a témát.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Azbesztózis és szilikózis esetén sok évbe telhet, hogy
a tünetek észrevehetőek legyenek, de addigra a baj
bekövetkezik.
Egészséges tüdő.

Az azbesztózis
hatásai a tüdőre az
azbesztszálak belégzése
miatt.

A szilikózis hatása
a tüdőre kristályos
szilícium-dioxid por
belégzése miatt, amely
gyakran alakul ki sok
típusú sziklán és kvarcot
tartalmazó köveken
végzett munka során.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Légzés
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdjen a
munkahelyi
potenciális
légzési
kockázatok
megbeszélésével

Válasszon egy területet vagy tevékenységet a munkahelyen, ahol a munkavállalóknak
légzésvédő eszközt kell viselniük. Kérdezze meg a csoportot, milyen
problémáik voltak az általuk kapott légzésvédő eszköz viselése során.

Ezután kérjen
ötleteket
a légzési
kockázatok
csökkentésére

ŔŔ A biztosított légzésvédő eszközök állandó és megfelelő viselése kitettség esetén.

ŔŔ Miért fordulhat elő, hogy nem tartják be a vonatkozó szabályokat?
ŔŔ Vannak nehézségek az illeszkedéssel? A kényelemmel?
A karbantartással? Az elérhetőséggel?

ŔŔ Védekező intézkedések, pl. helyi szellőztetőrendszer.
ŔŔ Légzésvédő eszközök megfelelő tárolása a műszakok között.
ŔŔ Annak biztosítása, hogy az összes szorosan illeszkedő légzésvédő eszköz
illeszkedését megfelelően ellenőrizték.
ŔŔ Szükség esetén a munkatársak ösztönzése légzésvédő eszközök viselésére.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Kérdezze meg a csapatot, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy csökkentsük
a kockázatokat. Ezek az akadályok képezhetik az akcióterv alapját.
ŔŔ Milyen kihívásokat állít a légzésvédő eszközök viselése a munkatársakkal
való kommunikáció elé?
ŔŔ Milyen érzés hosszú műszak alatt légzésvédő eszközt viselni?
ŔŔ Milyen mértékben gondolja azt a csoport, hogy a szoros határidők prioritást
élveznek a légzésvédő eszközök viselésével szemben?
ŔŔ Egyes emberek miért nem viselik a légzésvédő eszközöket, amikor arra
szükség lenne?

Legfontosabb
tipp:

Kérdezze meg, hogy ismer-e valaki olyan rokont vagy barátot, aki olyan légzési
problémáktól szenved, amelyeket a munka során veszélyes anyagoknak való kitettség
okozhatott? Ha igen, szokott-e az illető arról beszélni, hogy hogyan lehetett volna
elkerülni a problémákat?
Ha nincs válasz, felhasználhatja az első kártyán lévő példát is a megbeszélés
témájaként.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag

15

A következő gyakorlati példa beindíthatja a beszélgetést, és
motiválhatja a hallgatóság azon tagjait, akik gyakorlati tanulási
stílussal rendelkeznek.
A légzőmaszk megfelelő illeszkedése
kulcsfontosságú. Elhozhat néhány, a munkahelyen
használt légzésvédő eszközt, és mutassa be azok
megfelelő viselését.
Másrészt vannak a 3M webhelyén is olyan videók,
amelyeket felhasználhat:
www.3M.hu/munkabiztonsag

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Légzés
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetnek olyan ötletek is, amelyeket korábban már javasoltak, ilyenkor ezeket is
foglalja össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként használhatók.
Válassza ki a megvalósításra szánt elemeket.

Gondoskodjon a
többször használható
Soha ne felejtse
Por letisztítása során
légzésvédő
eszközéről,
el megmosni a kezét
ne használjon seprűket,
azt minden műszak után
Legyen tisztában
a légzésvédő eszköz
keféket vagy sűrített levegőt, megtisztítva és tiszta, azzal, hogy a potenciálisan
levétele után.
mivel azzal csak rontja a
biztonságos helyen veszélyes finom részecskék
A
problémát. Ehelyett használjon
tárolva.
órákig a levegőben
tevékenységek
jóváhagyott ipari porszívót.
maradhatnak a műveletek
elvégzése előtt
elvégzése
után. Ne feledje el
győződjön meg róla,
szennyezett környezetben
hogy szükség esetén és
fennhagyni a légzésvédő
a szabályzatnak megfelelően
eszközt.
Ne vigye haza
a helyi szellőztetőrendszer
a
szennyezett
be van kapcsolva és
Ne felejtsen el
egyéni védőeszközét, teljesen borotválkozni,
működik is.
mivel azzal családját
ha szorosan illeszkedő
veszélynek teheti ki.
légzésvédő eszközt kell
viselnie.

Vázolja
a vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Emlékeztesse a csoportot a vállalat által korábban megtett intézkedésekre. Ebbe
beletartozhatnak a kijelölt munkaterületek, a helyi szellőztetőrendszerek, az
egészségügyi ellenőrzések, valamint a légzésvédő eszközök tárolása és karbantartása.

Foglalja össze
a SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a nyílt beszélgetést.

Végső gondolat:

ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
Néha azok a leghalálosabb veszélyek a munkahelyen, amelyeket nem lehet látni.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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1. tény
Túl sok veszélyes anyag belélegzése asztmát,
allergiás reakciókat, bronchitist, szilikózist és
többféle rákot okozhat.

Tudta?

Néhány, munkahelyi ártalom következtében
kialakuló halálos légúti betegség kialakulása
akár 20 évig tarthat. Mivel a veszélyes anyagok
következményei nem azonnal alakulnak ki,
könnyen előfordulhat, hogy a problémát nem
veszik elég komolyan.

2. tény
Becslések szerint körülbelül 13 000 ember
hal meg olyan foglalkozási tüdőbetegség
és -rák miatt, amelyet múltbeli, elsősorban
vegyszereknek és pornak való, munkahelyi
kitettség okozott1 .

1

Forrás: 2016-os/2017-es HSE egészségügyi és biztonsági statisztika

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Olyan légzésvédő eszközt keres, amelyet a munkavállalók
szívesen viselnének? Íme néhány kedvenc a kínálatunkból.
3M™ Aura™ 9300+ sorozatú részecskeszűrő félálarc
A 9300+ sorozat innovatív ötleteket, technológiákat
és anyagokat ötvöz egy kényelmes, három paneles,
összehajtható kialakításban. A jellemzői közé tartozik az
egész műszak alatt könnyű belégzést biztosító, alacsony
légzési ellenállással rendelkező szűrőtechnológia, a szemüveg
párásodását csökkentő, dombornyomású felső panel,
a szemüveghez való jobb illeszkedéshez kialakított perem
és a viselést könnyítő állbetét.

3M™ 6500 és
7500 sorozatú többször
használható félálarc

3M™ Scott™ Vision 3
többször használható
teljes arcmaszk

3M szűrt- és
nyomólevegős
légzésvédő rendszerek

A 6500 és 7500 sorozatú
készülék kivételesen magas
szintű viselési kényelmet és
sokféle arcprofil és -méret
esetén jó illeszkedést biztosít.
Rugalmas csatlakozórendszert
biztosítanak különféle 3M gáz-,
pára- és részecskeszűrőhöz.

A Vision 3 egyedülálló
kényelmet biztosít a viselője
számára, és használata során
jól láthat. 4 méret érhető
el különféle keménységű
sisakrésszel és nyílásokkal.
A Vision 3 termékkínálat
önállóan és számos különböző
részecske-, pára- és
gázszűrővel, illetve bármilyen
3M™ Scott™ tűzvédelmi és
biztonsági légzőkészülékkészlettel használható.

Motoros működtetésű
levegőrendszereink a kiváló
teljesítmény, védelem és
funkcionalitás mellett modern,
könnyű kialakítást és páratlan
kényelmet biztosítanak.
Kompatibilis rendszer lévén
ez a turbókészülék különféle
sapkákkal, kapucnikkal és
sisakokkal kombinálható.

A 3M™ 6500 sorozatú
többször használható félálarc
ezenkívül kényelmes, gyorsan
reteszelhető, könnyen felés levehető szerkezettel
rendelkezik, ami azt jelenti,
hogy nem kell levenni a
védősisakot és arcvédőt a
gázmaszk le- és felvétele során.

Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége bármelyik termékünkkel kapcsolatban,
hívja a 3M egyéni biztonsági részlegét az 1/270/7777 számon vagy
látogassa meg a www.3M.hu/munkabiztonsag webhelyet.

3
3M SafeTea Break
Hallás
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Hallás
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérdezze meg a csoportot a kedvenc hangjukról. Az alábbiakban néhány emlékeztető
pontot talál, amellyel beindíthatja a megbeszélést. Ha jól ismeri a csoportját, felvethet
olyan témákat, amelyek fontosak a számukra. Nézze meg, hogy meg tud-e egyezni
a csoporttal a számukra legfontosabb hanggal kapcsolatban.
Nevetgélés
a cimborákkal
a kocsmában?

Családi
csevegés az
étkezések során?

A kedvenc
zenéjük lejátszása?

Hallgatni,
ahogy a gyerekük
felolvas?

Egy nagyszerű film
megnézése?

Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy, a HSE webhelyről származó történet Emilyről szól, aki a textiliparban dolgozik.
Csak akkor jött rá, hogy gond van a hallásával, amikor 40 évesen nem hallotta a telefon
csörgését. Az általa naponta, minden műszak alatt használt berendezés zajszintje
nagyon magas volt. Nem volt semmilyen zajvédelem, és nem viselte a neki biztosított
hallásvédő eszközt. Mindegy, hogy Ön fiatal vagy idős, ha egyszer elveszíti a hallását,
soha nem nyeri azt vissza.

Magyarázza
el, hogyan
következik be a
halláskárosodás

Megmutathatja a kártya hátlapján lévő képet az egészséges és sérült szőrtüszőkről.
A képek mellé ossza meg ezt a rövid magyarázatot.

Legfontosabb
tipp:

A hallásnak árthat a káros zajnak való folyamatos vagy hirtelen kitettség.
A halláskárosodás akkor következik be, amikor a belső fülben lévő, a különböző
hangokat érzékelő szőrtüszőket elroncsolja a káros zaj. Ez a károsodás
visszafordíthatatlan.
Kérdezze meg a csoporttól, hogy a hallási nehézségek milyen hatással lennének
a mindennapi életükre. A témakör még érdekesebb lehet, ha megkéri a csoportot,
hogy gondoljanak vissza a beszélgetés indítása során meghatározott hangokra.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Egészséges sejtek Sérült sejtek

Erősen sérült sejtek

Íme egy rövid útmutató a halláskárosodásról:
ŔŔ Az ártalmatlan hangok (például a parton lágyan megtörő
hullámok) valószínűleg nem sértik meg a szőrtüszőket.
ŔŔ A káros hangok (például a partra zúduló nagyobb hullámok)
fokozatosan károsítják a belső fülben lévő szőrtüszőket –
szétzúzzák azokat. Amikor a károsodás bekövetkezett, a
szőrtüszőket nem lehet kicserélni; a hallásvesztés végleges.
ŔŔ A nagyon káros hangok (például a cunami) sokkal gyorsabban
árthatnak. A károsodás első jele a fülek csengése. A szőrtüszők
szétzúzódtak, és kábultak maradnak – valójában a hang leállása
után is sokáig remegnek. Ha ez rendszeresen bekövetkezik, a
hallása hamarosan rosszabbodni fog, ahogy a szőrtüszők elhalnak.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Hallás
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdjen a
munkahelyén
előforduló
potenciális
zajkockázatokkal
kapcsolatos
beszélgetéssel

ŔŔ Készítsen listát a munkakörnyezet olyan területeiről, ahol veszélyes zajszint van
jelen.

Ezután kérjen
ötleteket a
zajkockázat
csökkentésére

Ha a hallgatóságnak nincsenek ötletei, felvetheti a következőket:

ŔŔ Csoportosan kategorizálja, hogy hol kötelező vagy opcionális a hallásvédelem.

ŔŔ A zajvédő eszközök és munkamódszerek megfelelő használata.
ŔŔ A biztosított hallásvédő eszközök állandó és megfelelő viselése.
ŔŔ A hallásvédő eszközök karbantartása és a problémák jelentése.
ŔŔ A kollégák figyelmeztetése, ha zajos munkát végez.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Kérdezze meg a csapatot, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy csökkentsük
a kockázatokat:
ŔŔ Mennyire okoz problémát, ha nem ismerjük a szerszámok/berendezések által
okozott zajt?
ŔŔ Milyen akadályokkal vagy gátakkal szembesülhetünk a kommunikáció során?
Milyen kihívásokat állít a hallásvédő eszközök viselése a munkatársakkal való
kommunikáció, a hallással kapcsolatos riasztás és jelzések elé?
ŔŔ Milyen érzés hosszú műszak alatt hallásvédő eszközt viselni?
ŔŔ A hallásvédő eszközök kinézete és tapintása taszító?
ŔŔ Milyen mértékben gondolja azt a csoport, hogy a szoros határidők prioritást
élveznek a hallásvédő eszközök viselésével szemben?

Legfontosabb
tipp:

Kérdezze meg, hogy ismer-e valaki olyan rokont vagy barátot, aki olyan hallási
problémáktól szenved, amelyeket a munkahelyi nagy zajszintnek való kitettség
okozhatott? Ha igen, szokott-e az illető arról beszélni, hogy hogyan lehetett volna
elkerülni a problémákat?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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A következő példa beindíthatja a beszélgetést, és motiválhatja
a hallgatóság azon tagjait, akik gyakorlati tanulási stílussal
rendelkeznek.
Az Interneten néhány nagyszerű eszköz
érhető el, amellyel bemutathatja, milyen érzés
halláskárosodást szenvedni. Egyszerűen írja a
böngésző keresőmezőjébe „hearing loss simulator”
(hallásvesztés-szimulátor). Ezek közül valamelyikkel
segíthet a hallgatóságnak megérteni, hogy milyen
érzés a hallásvesztés.
A füldugó megfelelő beillesztése kulcsfontosságú.
Elhozhat néhány, a munkahelyen használt füldugót,
és mutassa be azok megfelelő beillesztését.
Másrészt vannak a 3M webhelyén is olyan videók,
amelyeket felhasználhat: www.3M.co.uk/hearing

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Hallás
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetnek olyan ötletek is, amelyeket korábban már javasoltak, ilyenkor ezeket is
foglalja össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként használhatók.
Válassza ki a megvalósításra szánt elemeket.
ŔŔ Hangsúlyozza a munkahelyi káros zajjal kapcsolatos aggályok közlésének
fontosságát. Biztosítsa, hogy mindenki tudja, hogyan kell jelenteni a zajveszélyt.
ŔŔ Viselnek a munkatársai hallásvédő eszközt, amikor az szükséges?
Veszélyeztetheti az Ön által végzett munka a hallásukat?
ŔŔ A zajos szerszámokat felcímkézve emlékeztesse a munkavállalókat
a zajveszélyre.
ŔŔ Plakátokkal emlékeztesse a munkavállalókat arra, hogy milyen hallásvédő
eszközt kell viselniük a zajos környezetekben.
ŔŔ Ellenőrizze, hogy a fülvédőket vagy füldugókat megfelelően viseli-e, továbbá
ne távolítsa el ezeket, hogy munkatársaival beszélgessen.

Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Itt emlékeztetheti a csoportot a vállalat által korábban megtett intézkedésekre és
a betartandó irányelvekre. Ebbe beletartozik a csendesebb gépek beszerzése, a
zaj forrásának vagy útjának korlátozása, a zajos berendezések lezárása, a kijelölt
hallásvédelmi zónák vagy a zajos elemek eltávolítására vonatkozó folyamat módosítása.

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a hozzászólásokat.

Végső gondolat:

ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat és intézkedéseket.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
A zaj miatt bekövetkezett hallásvesztés nem visszafordítható, de megelőzhető.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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A zaj miatt bekövetkezett hallásvesztés korai jelei
a következők lehetnek:

Tudta?

ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ

A családja arról panaszkodik, hogy a tévé túl
hangos.
Gondjai vannak a telefon használatával.
Erősen koncentrálnia kell a beszélgetésekre,
vagy nehezen hallja a beszélgetéseket.

20,000

ember szenvedett zaj miatt
bekövetkezett hallásvesztést
a tavalyi év során, amelyet
munka okozott, vagy
amiatt romlott.1

A zaj miatt
bekövetkezett
hallásvesztés

100%ban

megelőzhető2

A zaj ellenőrzése a 2005 évi munkaügyi szabályozásban
80

85

Alsó expozíciós
beavatkozási
határérték

Felső expozíciós
beavatkozási
határérték

Minden munkavállaló
részére biztosítani kell
hallásvédő eszközt,
amennyiben túllépik a
beavatkozási értéket.

A hallásvédő eszköz
használata kötelező, ha
a zajszint meghaladja
a felső expozíviós
határértéket.

1

Forrás: https://www.actiononhearingloss.org.uk/yourhearing/about-deafness-and-hearing-loss/statistics.aspx

2

Forrás: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/
deafness/index.htm

87 90

135

137

Csúcsszint az alsó
expozíciós
határérték esetén.
Az expozíciós határérték,
amelynél magasabbnak
a munkavállaló nem tehető
ki, 87 decibel, figyelembe
véve a hallásvédelem
használata miatti esetleges
csökkenést is.

Twitter: @3MSafetyUK

140 dB(A)

Csúcsszint a
határérték
esetén

Csúcsszint a felső
expozíciós
beavatkozási
határértéknél

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Olyan hallásvédő eszközt keres, amelyet a munkavállalók
szívesen viselnének? Íme néhány kedvenc a kínálatunkból.
3M füldugók
A 3M különböző – többek között
betekerhető, pod, előreöntött és
pántos – füldugókat kínál. Több
fültípushoz és zajszinthez
megfelel, így minden
munkavállalónak könnyű
füldugót találni.

3M passzív fülvédők
A fül tömítése révén
zajcsökkentő, merev gyűrűi
és puha műanyag párnái
révén népszerű hallásvédő
eszközök. Különféle
zajcsillapítók érhetők el,
akár sisaktartozékként és
nyakpántos változatban is.

3M kommunikációs
megoldások
Védi a viselőjét az erősen zajos
környezetekben, ugyanakkor
lehetővé teszi a kommunikációt
is. Ez javíthatja a
termelékenységet,
megakadályozza, hogy a
munkavállalók elszigeteltnek
érezzék magukat, és lehetővé
teszi, hogy meghallják a fontos
figyelmeztető jelzéseket és
riasztásokat anélkül, hogy le
kellene venniük a hallásvédő
eszközöket.

3M™ One Touch™ Pro
füldugó-adagoló
A One Touch Pro füldugóadagoló kényelmes hozzáférést
biztosít a mozgásban lévő
munkavállalók számára. Egy
egyszerű csavarással pontosan
és megbízhatóan egyszerre egy
füldugót adagol. A többször
használható álló helyzetű
vagy falra szerelhető adagoló
a legnépszerűbb 3M™ E-A-R™
füldugók One Touch utántöltőivel
tölthető fel.

Minden felhasználó különböző.
Tehát még ha a megfelelő
terméket választották is ki, hogyan
biztosíthatja, hogy a felhasználók
megfelelően, testreszabottan
védettek legyenek?
A 3M™ E-A-Rfit™ kétfüles ellenőrzőrendszer
megméri a 3M hallásvédő eszközök
hatékonyságát a munkavállalói fülén
belülről, és pontos, számszerűsíthető
eredményességeket biztosít.
A tesztadminisztrátorok egyszerre
ellenőrizhetik mindkét fület, így több
idejük lehet arra, hogy megtanítsák
a munkavállalóknak a megfelelő illesztés
és megfelelés fontosságát.

Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége bármelyik termékünkkel kapcsolatban, hívja a 3M
egyéni biztonsági részlegét a 0870 60 800 60 (Egyesült Királyság) vagy 1 800 320 500
(Írország) telefonszámon, vagy látogassa meg a www.3M.co.uk/safety webhelyet.

4
3M SafeTea Break
Tapintás
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Tapintás
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kezdjen egy gyors játékkal. Ezzel mindenkit bevonhat.
ŔŔ Kérje meg a csoport tagjait, hogy tegyék
fel az egyik kezüket.
ŔŔ Kérjen meg mindenkit, aki szeret
főzni, hogy tegye le a kezét.
ŔŔ Kérjen meg mindenkit, aki újságot
olvas, hogy tegye le kezét.
ŔŔ Végül kérjen meg mindenkit, aki
egyedül öltözik, hogy tegye le a kezét.
Most már valószínűleg mindenkinek le van téve a keze. A kéz-kar vibrációs szindróma
(Hand Arm Vibration Syndrome, HAVS) legyengít, és hatással van a mindennapi életre.
Az ebben szenvedők kézmozdulatai nem elég finomak ahhoz, hogy részt vegyenek
az általuk élvezett tevékenységekben. Előfordulhat, hogy néhány beteg nem tudja
begombolni a ruházatát.

Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy, a HSE webhelyről származó munkavállalói történet Paulról, egy ötvenes éveit
taposó szerelőről szól, aki számos különböző kéziszerszámot használt, mielőtt
rezgés okozta fehér-ujj szindróma miatt abbahagyta a munkát. Immár azt tapasztalja,
hogy a kezei már sok dolgot nem képesek elvégezni, amely számára korábban
természetes volt. „Sok általam kedvelt hobbiról, például az úszásról és a horgászásról
le kellett mondanom, de a legnagyobb frusztrációm a mindennapi tevékenységekkel,
például a fogmosással van – a hüvelykujjam és az ujjaim nem képesek a kefét
megfelelően megtartani.”

Jelek és tünetek

A kéz-kar vibrációs szindróma tünete bizsergés és zsibbadtság az ujjakban, amely
átmenetiként kezdődik, de hamarosan állandóvá válik. A betegek nem képesek
érzékelni az ujjaikkal, és elgyengülnek a kezeik. Hűvös és esős időben az ujjak
elfehérednek, majd elpirosodnak, ami jelentős fájdalmat okoz.

Legfontosabb
tipp:

Térjen vissza a beszélgetés indításában felsorolt mindennapi tevékenységekhez. Kérje
meg a résztvevőket arra, hogy nevezzenek meg olyan egyszerű dolgokat, amelyeket
nem tudnának elvégezni, ha a kéz-kar vibrációs szindrómában szenvednének. Bátorítsa
őket arra, hogy gondoljanak a személyes életükre és a munkahelyi életükre is. Ha arra
kéri az embereket, hogy a normál munkájukon kívüli környezetekre gondoljanak, rögtön
érdekesebbé teheti a témát.

Twitter: @3MSafetyUK
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A kéz-kar vibrációs szindróma hatásai
a következő jelekből észlelhetők:

Bizsergő ujjak vagy
elgyengülés

Fehér ujjvégek

Vörös ujjvégek

Twitter: @3MSafetyUK
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Tapintás
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdjen a
munkahelyén
előforduló
potenciális kézkar vibrációs
kockázatokkal
kapcsolatos
beszélgetéssel

Készítsen listát a munkakörnyezet olyan területeiről, ahol kéz-kar vibráció kockázata van
jelen. Gyűjtsön néhány saját, megosztható, a következőkhöz hasonló példát:
Rendszeres munka
rezgő géppel napi
4 óránál tovább.

Villamos kézi
szerszámok napi
használata.

Nagy kézi erőt igénylő
tevékenységek
rendszeres végzése.

A testhelyzetet
befolyásoló, szűk
helyen végzett
munka.

Hűvös vagy
nedves
környezetben
végzett munka.

A következő tevékenységek mindegyike kéz-kar vibráció kockázatának teszi ki Önt.
Ezután kérjen
ötleteket a
kockázatok
csökkentésére

Az alábbi példák segíthetnek:
ŔŔ Csökkentse a terhek súlyát és cipelés hosszát.
ŔŔ Használjon optimális erejű kéziszerszámokat.
ŔŔ Használjon alacsony rezgésű szerszámokat és termékeket.
ŔŔ Szakítsa meg a munkaidőt a tevékenységek cseréjével.
ŔŔ Ha fájdalmai vannak, közölje felettesével vagy a foglalkozás-egészségügyi és
biztonsági részleggel.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Kérdezze meg a csapatot, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy csökkentsük
a kockázatokat. Ezek az akadályok képezhetik az akcióterv alapját. Listát készíthet egy
flipchartra a csoport hozzászólásaiból:
ŔŔ Milyen mértékben gondolja azt a csoport, hogy a szoros határidők prioritást
élveznek testi épségük védelmével szemben?
ŔŔ Milyen villamos kézi szerszámokra vagy köszörűre van szükség, és azok
rendelkezésre állnak-e?
ŔŔ Mennyire akadályozza a „macsó” kultúra az útmutatások követését?
ŔŔ Mennyire fontos odafigyelni a testére és megérteni a korlátokat azok kitolása helyett?

Legfontosabb
tipp:

Kérdezze meg, hogy ismer-e bárki olyat, aki kéz-kar vibrációs szindrómától szenved?
Ha igen, szokott-e az illető arról beszélni, hogy hogyan lehetett volna elkerülni
a problémákat? A probléma személyesebbé tétele mindig életszerűbbé teszi azt.
Bármikor használhatja az első kártyán lévő példát is a megbeszélés témájaként.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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A következő példa beindíthatja a beszélgetést, és motiválhatja
a hallgatóság azon tagjait, akik gyakorlati tanulási stílussal
rendelkeznek.
Hozzon el néhány, a munkahelyen használt villamos
kéziszerszámot. Csoportosan vizsgáljanak meg
minden szerszámot, és állapítsák meg, hogy a
szerszám a legjobb állapotban van-e ahhoz, hogy
minimalizálják a kéz-kar vibrációt. Íme néhány dolog,
amelyre érdemes figyelni:
ŔŔ A szerszám és a fogyóeszköz be van állítva, és azt a gyári
útmutatásai szerint használják.
ŔŔ Ellenőrizze a tömítések, csapágyak stb. állapotát.
ŔŔ Ellenőrizze a vágó és egyéb forgó elemek állapotát.
ŔŔ Ellenőrizze az orsók kopását; amely ronthatja a szerszám
kiegyensúlyozottságát.
ŔŔ Ellenőrizze a rezgésizoláló funkciók állapotát.
ŔŔ Megfelelő esetben használja a megfelelő levegőnyomást.
További tájékoztatásért:
www.hse.gov.uk/vibration/hav/roadshow/amb5.pdf

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Tapintás
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetnek olyan ötletek is, amelyeket korábban már javasoltak, ilyenkor ezeket is
foglalja össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként használhatók.
Válassza ki a megvalósításra szánt elemeket.

Győződjön
meg arról,
hogy elvégzi az
ellenőrzéseket és
karbantartásokat a gép
kézikönyvében javasolt
ütemezés szerint.

Váltson
a rezgéssel
járó és a rezgés
nélküli munkák
között.

Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Győződjön
meg róla, hogy
Megfelelő
a szerszámok és
esetben
fogyóeszközök
mindig szorítsa
jó állapotban
megfelelően satuba
vannak.
a munkadarabot.

Válassza
és használja
a munkához
megfelelő
szerszámot.

Emlékeztesse a csoportot a vállalat által korábban megtett intézkedésekre és
a betartandó szabályzatokra. Általános szabályként, ha a munkavállalók
rendszeresen, naponta négy óránál tovább ki vannak téve rezgő szerszámoknak,
akkor veszélyben lehetnek.
Van egy hasznos kalkulátor a HSE webhelyen, amellyel felmérhető egy munkavállaló
napi rezgésnek való kitettsége: www.hse.gov.uk/vibration/hav

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat
Végső gondolat:

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a hozzászólásokat.
ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat és intézkedéseket.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
A kéz-kar vibrációs szindróma nem visszafordítható, de megelőzhető.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag

33

1. tény
Közel 2 millió embert fenyeget a kéz-kar
vibrációs szindróma – különösen azokat,
akik az építőiparban és ahhoz kapcsolódó
iparágakban dolgoznak1 .

A kéz-kar vibráció kitettségének
megakadályozására a leghatékonyabb
és legmegfelelőbb mód olyan új vagy alternatív
munkamódszerek keresése, amelyek kiküszöbölik
vagy csökkentik a rezgésnek való kitettségét.

Tudta?

2. tény
Minél hosszabb a kitettség, annál rosszabbak
a tünetek, de a romlás sebessége emberről
emberre változik.

1

Forrás: www.hse.gov.uk/VIBRATION/hav/index.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Segítséget keres ahhoz, hogy megvédje a munkavállalóit
a kéz-kar vibrációtól? A 3M™ Cubitron™ II vágókorong
tisztán átvágja a fémet, felgyorsítja a folyamatot, és
csökkenti a rezgésnek való kitettséget.
Első ránézésre két vágókorong teljesen egyformának
nézhet ki, csak a címke és az ár különbözteti meg őket.
Mik azonban az egyéb különbségek?
Hagyományos vágókorongok
A hagyományos kerámia vágókorong szemcsés
szerkezete szabálytalan alakú. Tiszta,
megmunkálás helyett a szemcse „gyalulja”
a fémet; hő gyülemlik fel, lassabb a vágás,
és csökken a termék élettartama.

Cubitron II vágókorongok
A Cubitron II csiszolókorongban lévő precíziósan
formált kerámiaszemcsék folyamatosan
összetörnek, így éles hegyeket és éleket hoznak
létre – a vágás tisztább és gyorsabb, a korong
hidegebb marad, és tartósabb.

A vágókorongot Cubitron II-re cserélve a vágási
technológia következő generációját használja fel,
és megvédi munkavállalóit.

A csiszolókorongok élettartamának és
sebességének összehasonlítása

4.0
Relatív skála (hányszor jobb)

A kéz-kar vibrációt befolyásoló fő tényezők a
rezgés nagysága és a kitettség ideje. A Cubitron
II koronggal való gyorsabb vágás miatt rövidebb
idő alatt végezheti el a feladatait. Mivel a kezelő
kevesebb időt tölt a vágással vagy csiszolással,
kisebb kioldási időt eredményez a kezelő számára,
ami kevesebb rezgésnek való kitettséget jelent.

3M
„A”
versenytárs
termék

3.0

2.0

1.0

0.0
Korong élettartama

Korong sebessége

A termékeinkkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért hívja a 3M vágórendszerek
részleget a 0845 509 8772 telefonszámon, vagy látogassa meg
a www.3M.co.uk/abrasives weboldalt.

5
3M SafeTea Break
Bőr

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Bőr
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérje meg a csoportot, hogy vizsgálják meg jól a kezüket, majd gondolkodjanak azokra
a különböző dolgokra, amelyekre kezüket egy tipikus napon használják. Mindenkivel
írasson fel ezek közül hármat egy Post-it® lapra. Megjegyzés: segíthet a kezdésben, ha
néhány példát ad nekik:
Cipőfűzőt
bekötni?

Munkahelyi
szerszámok
használata?

Labdát dobni
a kutyának?

Megfogni a gyereke
kezét?

Kérje meg a csoportot, hogy osszák meg a példáikat, és válasszák ki a 3 legfontosabbat.
Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy, a HSE webhelyről származó munkavállalói történet egy bristoli vállalat
munkavállalóiról szól, akik négy éven keresztül voltak kitéve veszélyes vegyszereknek,
ami egy „allergiás kontakt bőrgyulladás” nevű betegség kialakulásához vezetett náluk.
Egy munkavállaló négy évig szenvedett a bőrén lévő pattanásoktól, repedésektől,
hasadásoktól és az előbbiek nedvezésétől az allergiás bőrgyulladás miatt. Két másik
munkavállalón is mutatkoztak az allergiás bőrgyulladás tünetei, többek között annyira
megdagadtak és pattanásosak lettek az ujjaik és kezeik, hogy az egyikük nem tudta
begombolni az ingét anélkül, hogy az ujjai felhasadtak volna. Mind a három munkavállaló
fényképészeti vegyszerekkel dolgozott. A vállalatot összesen 100 000 fontra büntették
meg, és meg kellett fizetniük a 30 000 fontos költséget. 30 000 fontra büntették
őket az 1974. évi egészségügyi és biztonsági törvény megsértéséért és 10 000 fontra
az egészségre veszélyes anyagok ellenőrzése (Control of Substances Hazardous to
Health, COSHH) jogszabály hatrendbeli megsértéséért, mivel nem végeztek elégséges
kockázatfelméréseket, nem akadályozták meg és nem fékezték meg a munkavállalók
vegyszereknek való kitettségét, és nem biztosítottak a veszélyeztetett munkavállalóknak
semmilyen „egészségi megfigyelést”. Ezenkívül 10 000 fontra büntették őket, mivel nem
jelentették az allergiás kontakt bőrgyulladást.

Magyarázza el
a bőrgyulladás
jeleit vagy
tüneteit

A sérülés jelei, tünetei és hatásai többek között a következők lehetnek:
ŔŔ Száraz, vörös, viszkető bőr.
ŔŔ Pikkelyes, pattanásos és felrepedt bőr.
ŔŔ Feldagadás és fájdalom.
ŔŔ Bőrirritáció.
ŔŔ A bőr érzékenysége és allergiája.
Ezek a tünetek a termelékenység elvesztéséhez és betegség miatti hiányzásokhoz vezet,
valamint a munkavállalók magánéletére is hatással van.

Legfontosabb
tipp:

Térjen vissza a beszélgetés indítása során azonosított dolgokhoz. Beszélje meg, milyen
hatással lenne egy fájdalmas és potenciálisan kínos bőrbetegség a csoport által
felsorolt dolgokra.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag

37

Munkahelyi bőrbetegség
A bőr kérgesedésével és
megvastagodásával járó
bőrgyulladás

A bőr pirosodásával járó
bőrgyulladás

Dagadással járó
bőrgyulladás

Allergiás kontakt
bőrgyulladás

A HSE webhelyéről vett képek,
www.hse.gov.uk/skin/imagelibrary.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Bőr
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdjen a
munkahelyén
előforduló
potenciális
bőrkockázatokkal kapcsolatos
beszélgetéssel

ŔŔ Megkérheti a csoportot, hogy nevezzék meg azokat az alkalmazásokat, gépeket
vagy folyamatokat, ahol a bőr gyakran és hosszan érintkezik vegyszerekkel,
oldószerekkel, ragasztókkal, festékkel vagy latex gumival.

Ezután kérjen
ötleteket a
bőrkockázat
csökkentésére

Íme néhány megemlíthető terület:

ŔŔ Ne felejtse el felsorolni az olyan természetes anyagokat, pl. vizet, élelmiszerösszetevőket és faporokat, amelyek hosszabb kitettség esetén problémákat
okozhatnak.

ŔŔ Emelje ki a már korábban létesített biztosítékokat.
ŔŔ Mutassa be a nemrégiben kiküszöbölt vagy helyettesített
veszélyes anyagokat.
ŔŔ Beszéljen a szellőztetőrendszerekről.
ŔŔ Beszélgessenek a bőrrel való érintkezést megakadályozó mérnöki megoldásokról,
pl. automatizálásról.
ŔŔ Mondja el a véleményét a biztonságos munkatávolság bevezetéséről.
ŔŔ Szükség esetén a megfelelő egyéni védőeszköz biztosításáról.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Kérdezze meg a csapatot, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy csökkentsük
a kockázatokat. Ezek az akadályok képezhetik az akcióterv alapját:
ŔŔ Milyen egyéb mérnöki megoldások szükségesek?
ŔŔ Milyen mértékben gondolja azt a csoport, hogy a szoros határidők prioritást
élveznek a bőrvédő eszközök viselésével szemben?
ŔŔ Mekkora gondot jelent a munkaterületek kialakítása?
ŔŔ Mennyire vannak tisztában a munkavállalók azzal, hogy milyen típusú kesztyűk
érhetők el?
ŔŔ Mit gondolnak, milyen egyéni védőeszközöknek kellene rendelkezésre állnia
a bőrük védelmére?

Legfontosabb
tipp:

Kérdezze meg, hogy ismer-e valaki olyan rokont vagy barátot, aki olyan
bőrproblémáktól szenved, amelyeket a munkahelyi veszélyes anyagoknak való
kitettség okozhatott? Ha igen, szokott-e az illető arról beszélni, hogy hogyan
lehetett volna elkerülni a problémákat? A probléma személyesebbé tétele mindig
életszerűbbé teszi azt.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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A következő példák
beindíthatják a beszélgetést,
és motiválhatják a
hallgatóság azon tagjait, akik
gyakorlati tanulási stílussal
rendelkeznek.
A bőrgyulladás által
esetlegesen okozott kisebb
kézügyesség gyakorlati
bemutatásához válasszon ki
résztvevőket a csoportból,
akik felvesznek egyegy munkáskesztyűt. A
kesztyűk csökkentik az ujjak
finommotoros képességeit.
Kérje meg a résztvevőket,
hogy végezzenek finom
ujjmozdulatokat igénylő
feladatokat, például ing
begombolása, név leírása, kés
és villa használata. Vannak
olyan, a munkavállalók által
végzett konkrét feladatok,
amelyeket a csökkentett
kézügyesség lerontana?
Kérdezze meg a csoportot,
hogy milyen hatással lenne
ez a magánéletükre?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Bőr
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetnek olyan ötletek is, amelyeket korábban már javasoltak, ilyenkor ezeket is
foglalja össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként használhatók.
Válassza ki a megvalósításra szánt elemeket.

Rendszeres
bőrellenőrzést végezve
keressen száraz, pikkelyes,
hámló, felrepedező vagy
feldagadt bőrt.

Ellenőrizze,
hogy
mutatkoznak-e
a bőrgyulladás
korai jelei.

Sérülés jelei és tünetei
esetén cselekedjen
azonnal, és bátorítsa
a korai jelentést.

Ha egy
tevékenységhez
kesztyű szükséges,
győződjön meg róla, hogy
azok megfelelő méretűek,
és viselik is azt, valamint
azokat a gyártó utasításai
szerint tárolják
és cserélik.

Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Emlékeztesse a csoportot a vállalat által korábban létesített ellenőrző elemek
hierarchiájára és a betartandó szabályzatokra. Ebbe beletartozhat a veszélyes
anyagok kiküszöbölése vagy a bőr különböző anyagoknak való kitettségét korlátozó
mérnöki megoldásokat.

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a hozzászólásokat.

Végső gondolat:

ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat és intézkedéseket.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
Kérje meg a csoportot, hogy hasznos lenne-e számukra az, hogy ha egy bőrápolási
szakember bőrápolási termékekkel kapcsolatos oktatást tartana. Ha igen, van-e
valami, amit könnyen meg lehetne tenni azért, hogy fenntartsa a foglalkozás által
teremtett lendületet?

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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1. tény
A bőrgyulladás tünetei általában irritációval
és kipirosodással kezdődnek. Dagadás is
kialakulhat, és pattanások keletkezhetnek a bőr
fertőzése mellett.

Tudta?

Ártalmatlannak hangozhat, de a nedves
kézzel végzett munka, valamint a szappannal
és a tisztítószerekkel való érintkezés továbbra
is a foglalkozási kontakt bőrgyulladás
leggyakoribb oka.

2. tény
A bőrgyulladás tünetei olyan súlyosak lehetnek,
hogy a beteg néha képtelen felvenni a munkát.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Olyan bőrkockázatok elleni védelmet keres, amelyet
a munkavállalók szívesen viselnének? Íme néhány kedvenc
a kínálatunkból.
3M™ 4520 védőoverall
Ez a rendkívül könnyű és
légáteresztő anyagból
készült védőruha védelmet
kínál a veszélyes porok és
a folyadékok korlátozott
kifröccsenése ellen.
ŔŔ Gumírozott kapucni, bokaés derékrészek
ŔŔ Kétirányú cipzár és
tömíthető betét a
vihar elleni
hajtókán
ŔŔ 3 részes
kapucni
ŔŔ Kötött
mandzsetták
ŔŔ Kevésbé
foszló

3M™ 4532+
VÉDŐOVERALL
Ez a különleges bevonatú,
kiválóan légáteresztő
szövetből készült overall
antisztatikus védelmet
és továbbfejlesztett
folyadéklepergetést biztosít.
ŔŔ Továbbfejlesztett és
megerősített háromszög
alakú ereszték
ŔŔ Gumírozott
kapucni, bokaés derékrészek
ŔŔ Kétirányú
cipzár
teljesen
tömíthető vihar
elleni hajtókával

3M™ 4535 védőoverall
A kényelmet és védelmet is
biztosít. A ruha elején lévő
mikropórusos PE rétegelt
anyagot úgy alakították ki,
hogy korlátozott védelmet
nyújtson a folyadékok
kifröccsenése ellen,
ugyanakkor a nagy SMMMS
légáteresztő hátrész növeli a
viselőjének a komfortérzetét.
ŔŔ Gumírozott kapucni,
boka- és derékrészek
ŔŔ Kétirányú cipzár
vihar elleni
hajtókával
ŔŔ Kötött
mandzsetták
ŔŔ Kevésbé foszló

ŔŔ 3 részes kapucni
ŔŔ Kötött
mandzsetták
ŔŔ Kevésbé foszló

A 3M™ védőruházatok teljes választéka számos hasznos jellemzővel bír,
a fokozott kopásállóságot és védelmet biztosító, különlegesen kezelt
szövetek használatától a nagyobb kényelmet kínáló légáteresztő hátrészig.
A szakértőink Önnel szorosan együttműködve segítenek felismerni
a veszélyeket és a munkavállalókat ezekkel szemben védelmet
biztosító felszerelést.

Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége bármelyik termékünkkel kapcsolatban,
hívja a 3M egyéni biztonsági részlegét a 1/270/7777 (számon) vagy látogassa
meg a www.3M.hu/munkabiztonsag webhelyet.

6
3M SafeTea Break
Izmok, csontok és ízületek
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Izmok, csontok és ízületek
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérdezze meg a csoporttól, hogy mit csináltak a hétvégén. Az alábbiakban néhány
emlékeztető pontot talál, amellyel beindíthatja a megbeszélést. Ha jól ismeri
a csoportot, olyan példákat hozhat, amely közel áll hozzájuk. Készítsen listát ezekről
a dolgokról, mivel később ehhez kapcsolódó témát fog felvezetni.

Kutyasétáltatás
Sportolás
Tánc
			

Játék
a gyerekekkel

Kertészkedés

Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy egyesült királyságbeli mérnöknek már majdnem letelt a műszakja, amikor lehajolt
letakarítani. Nem tartotta be a kézi rakodás képzésen tanultakat, és egyenes lábakkal
hajolt le. Emiatt meghúzódott a dereka, és nem tudott két hétig dolgozni. Visszatérése
után azt mondta, hogy a legrosszabb dolog az volt, hogy nem tudta felvenni a kis
unokáit a hátában lévő fájdalom miatt.

Magyarázza
el a sérülések
hatását az
izmokra,
csontokra és
ízületekre

Az izom-, csont- és ízületi problémákhoz kapcsolódó tünetek közé tartozik
a fájdalom és a csökkent mozgásképesség. A fájdalom idővel növekedhet.
Az egyéb kellemetlenségek közé tartozik az alvászavar, stressz és frusztráció, amely
az általános családi életre is hatással lehet.

Legfontosabb
tipp:

Megmutathatja a kártya hátlapján lévő képet a test olyan területeiről, amelyek
érintettek lehetnek.
Utaljon vissza a beszélgetés indításában felsorolt példákra. Kérje meg a résztvevőket,
hogy gondolkodjanak el azon, hogy lehet-e ezeket a tevékenységeket végezni, ha
a mozgásképességük lecsökken az izom-, csont- és ízületi problémák miatt. Ha arra
kéri az embereket, hogy a normál munkájukon kívüli környezetekre gondoljanak,
érdekesebbé teszi a témát.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Az izom- és
csontrendszer
rendellenességei által
érintett kulcsfontosságú
területek.

Nyak

Vállak

Karok

Hát felső és
alsó része
Csuklók
Ujjak

Lábak

Csípő

Térdek

Lábfejek

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Izmok, csontok és ízületek
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdje a
beszélgetést
azokkal a
munkahelyi
tevékenységekkel, amelyek
megsérthetik
az izmokat,
csontokat és
ízületeket

Ezután kérjen
ötleteket
a kockázat
csökkentésére

Készítsenek listát csoportosan ezekről a tevékenységekről, és próbálják eldönteni,
hogy ezek közül melyek a legkockázatosabbak. Íme néhány tipikus példa, de próbálják
megtalálni a vállalathoz kapcsolódókat:

Rendszeres
nehéz vagy
ismétlődő kézi
emelés napi
szinten.

Ugyanazon
testrész
gyakran
ismétlődő
mozgása.

Munkadarabok
cipeléséhez vagy
mozgatásához
szükséges nagy
kézi erő.

Emelés fej
fölé

Kézben tartott
elektromos
szerszámok
használata.

Ha a hallgatóságnak nincsenek ötletei, felvetheti a következőket:
ŔŔ Csökkentse a terhek súlyát és cipelés hosszát.
ŔŔ Emelők és alacsony rezgésű szerszámok használata.
ŔŔ Szakítsa meg a munkaidőt a tevékenységek cseréjével.
ŔŔ A feladatnak megfelelő szerszám használata, nem pont azé, ami éppen kéznél van.
ŔŔ Ne szenvedjen csendben; jelentse a problémákat a felettesének vagy a foglalkozásegészségügyi részlegnek.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Kérdezze meg a csapatot, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy csökkentsük
a kockázatokat. Ezek az akadályok képezhetik az akcióterv alapját:
ŔŔ Milyen mértékben gondolja azt a csoport, hogy a szoros határidők prioritást élveznek
a saját magukról való gondoskodással szemben?
ŔŔ Milyen szerszámok vagy berendezések vannak, amelyekkel csökkenthetők
a kockázat, és elérhetők ezek a munkahelyen?
ŔŔ Mennyire fontos odafigyelni a testére és megérteni a korlátokat azok kitolása helyett?
ŔŔ Mennyire van jelen „macsó” vagy az egészséggel és biztonsággal nem törődő kultúra?

Legfontosabb
tipp:

Kérdezze meg, hogy ismer-e olyan valakit, aki munka miatt bekövetkezett izom-,
csont- vagy ízületi problémákban szenved? Ha igen, szokott-e az illető arról beszélni,
hogy hogyan lehetett volna elkerülni a problémákat? A probléma személyesebbé tétele
mindig életszerűbbé teszi azt. Ha nincs válasz, felhasználhatja az első kártyán lévő
példát is a megbeszélés témájaként.

Twitter: @3MSafetyUK
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A következő példa beindíthatja a beszélgetést, és motiválhatja
a hallgatóság azon tagjait, akik gyakorlati tanulási stílussal
rendelkeznek.
Egy kisgyermek nagyszerűen be tudja mutatni,
hogyan emelhetők fel és cipelhetők a tárgyak.
Egyszerűen írja a böngésző keresőmezőjébe „toddler
manual handling video” (videó kisgyermek által
végzett cipelésről).
A videó megnézése után megkérheti a résztvevőket,
hogy utánozzák a kisgyermeket, és figyeljék meg,
mennyire sikerül lemásolni a mozdulatokat. Ez nem
csak gyakorlatias és szórakoztató gyakorlat lesz,
hanem azt is eldönthetik, hogy a csoportban kinek
van a legjobb technikája.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Izmok, csontok és ízületek
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Mindenkit a 3M 30 másodperces gondolkodás (Think for 30 Seconds, TF-30)
technikájának* használatára ösztönözhet.
Ennek során 30 másodpercre álljon
meg és tudatosan gondolkodjon az Ön
előtt álló feladaton. Ez alatt az idő alatt
tegye fel magának a szemben látható
négy kérdést, amelyre „igen”-nel kell
tudnia felelni.
A TF-30 gyakorlatba való
átültetéséhez kérjen meg néhány
résztvevőt a csoportból, hogy
nevezzenek meg egy tipikus
tevékenységet a munkanapjukból, és
mondják el, hogyan használhatnák ezt
a technikát arra.

1.

2.

3.

4.

Tisztában vagyok
az előttem álló
tevékenységben
rejlő kockázatokkal?

A megfelelő
berendezést
használom a
tevékenységhez?

Biztonságos
tervem van a
tevékenység
elvégzésére?

Mindent
elkövettem a
kockázat minimalizálásáért?

*Bővebb tájékoztatásért tekintse meg a csomag 8. modulját, amely a TF-30 módszerrel
foglalkozik.
Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Emlékeztesse a csoportot a vállalat által korábban megtett intézkedések hierarchiájára.
Ennek része lehetnek a képzések és a munkahelyen kirakott plakátok is.
A TILE eljárás egy másik, kézi rakodásra használható módszer. Ösztönzi a „Feladat”,
az „Egyén”, a „Teher” és a „Környezet” számításba vételét.
ŔŔ További tájékoztatásért látogassa meg a 3M webhelyet (www.3M.hu/munkabiztonsag)
vagy a www.hse.gov.uk/msd/pushpull/risks.htm weboldalt.

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat
Végső gondolat:

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a hozzászólásokat.
ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat és intézkedéseket.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
Ne felejtse el, ahhoz, hogy a hétvégéből a lehető legtöbbet hozhassa ki, a hét közben
mindig vigyáznia kell magára a munkahelyen.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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1. tény
2016-ban/2017-ben az izom- és csontrendszeri
rendellenességgel kapcsolatos esetek összesített
száma 507 000 volt, ami a munkával összefüggő
betegségek közel felét jelenti.

A munkaerő-felmérés becslése szerint
a derékproblémákat súlyosbító fő
munkatevékenységek közé tartozik a rakodás,
a kényelmetlen vagy fárasztó helyzetben végzett
munka, valamint a munkahelyi balesetek.

Tudta?

2. tény
Az új izom- és csontrendszerbeli
rendellenességek száma 2016-ban/2017-ben
159 000 volt.

Forrás: A 2016-os/2017-es izom- és csontrendszerbeli
rendellenességek Nagy-Britanniában a HSE szerint.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Segítséget keres ahhoz, hogy megvédje a munkavállalóit
az izom- és csontrendszerbeli sérülésektől? Íme néhány
kedvenc a kínálatunkból.
3M™ Safety-Walk™ álláskönnyítő szőnyeg
A termék egyenletesen osztja el a párnázott alátámasztást a cipő
talpa alatt, ezáltal csökkenti az izmok diszkomfortját és a testi
fájdalmakat. Ezeket a szőnyegeket gyári összeszereléshez,
gyártóterületekhez vagy olyan területekhez ajánljuk, ahol
a munkavállalók gyalogolnak vagy állnak.
A három elérhető változat:

5270E
Ez a változat szegéllyel rendelkezik, hogy kerekes
szállítóeszközökkel rá lehessen hajtani, ezenkívül olaj- és
zsírálló is. Megfelel nagyon forgalmas környezetekhez is.

5100
Ez a szőnyeg az egyszerű tisztításért nyitott szerkezettel
rendelkezik, és a normál kerekes kocsik könnyen áttolhatók
a felületen. A vinil összetétel kiválóan ellenáll számos, ipari vagy
élelmiszergyártó környezetben használt vegyszernek, zsírnak
és tisztítószernek.

3270E
Ez a változat mérsékelten ellenáll a vegyszereknek, és megfelel
a nagy gyalogos forgalmat lebonyolító környezetekhez.

3M™ FUTURO ™ fűzők és
ízületrögzítők
A FUTURO™ ízületrögzítőket úgy alakították

ki, hogy viselőik teljesebb életet élhessenek,
és többet hozhassanak ki a napjaikból.
Az orvosi szakértők és mérnökök által
tervezett és fejlesztett FUTURO™ fűzők
és ízületrögzítők kényelmet, rögzítést
és megfelelő illeszkedést biztosítanak,
hogy viselőik teljesebb életet élhessenek,
kényelmesebben dolgozhassanak
és játszhassanak.

A termékeinkkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért hívja a 3M
ügyfélszolgálatát a 1/270/7777 telefonszámon, vagy látogassa
meg a www.3M.hu/munkabiztonsag webhelyet.
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Jóllét
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Jóllét
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérjen meg minden résztvevőt, hogy nevezzen meg egy dolgot, amely a legjobban
zavarja vagy idegesíti őt, valamint egy olyat, amely megnyugtatja őt. Erre az
információra később még vissza fog utalni.

Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy HSE esettanulmány David történetét mondja el, aki új munkakört kapott egy másik
telephelyen, miután a részlege állományának újra kellett jelentkezniük a munkakörükre.
Sajnos egy korábbi szemműtét miatt David érzékeny volt az erős fényre, és gondjai
voltak az éjszakai vezetéssel. Előző munkája ezekhez a szükségletekhez volt igazítva,
de az új menedzsere elutasította a módosítási kérelmét.
David hetekig alvási problémákkal küszködött, nehezen tudott a munkahelyén
koncentrálni, és ingerlékeny volt otthon. Nőtt a vérnyomása és a pulzusszáma, és két
hetes betegszabadságra kellett mennie. Ezután David konstruktív megbeszélésen vett
részt a felsővezetőkkel, és lehetőséget kapott arra, hogy visszakerülhessen az eredeti
telephelyre és szerepkörbe az összes szükséges módosítás mellett.1

Jelek és tünetek

A stressz jelei a többek között a következők lehetnek:
ŔŔ Motiváció és/vagy termelékenység elvesztése.
ŔŔ Könnyen elsírja magát, vagy hirtelen haragúvá válik.
ŔŔ Koncentráció hiánya vagy rossz memória.
ŔŔ Hangulatváltozások.
ŔŔ Szorongás vagy depresszió.
ŔŔ Alvási minták vagy étkezési/ivási/dohányzási szokások változása. 2

Legfontosabb
tipp:

A stressz kényelmetlen beszélgetési téma lehet; mutasson példát, ossza meg az Önt
idegesítő és megnyugtató példákat.

	Munkahelyi stresszel, szorongással és depresszióval kapcsolatos statisztika
Nagy-Britanniában, 2015, HSE

1

2

http://www.hse.gov.uk/stress/signs.htm
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1. tény
A munkahelyi stresszel, depresszióval és
szorongással kapcsolatos esetek összesített
száma 2016-ban/2017-ben 526 000 volt, vagyis
az előfordulási aránya a munkavállalók körében
1610 eset 100 000 munkavállaló közül.1

Tudta?

A stressz különböző módon jelentkezhet, de
gyakran jár viselkedési változásokkal. Bizonyos
jelek csak az egyén számára észrevehetőek, ezért
fontos felmérni, hogy érzi magát, és mennyire
tájékozott az Ön körül lévő emberekről. 2

2. tény
2016-ban/2017-ben a stressz, a depresszió
vagy a szorongás képezte az összes munkával
összefüggő betegség 40%-át és az összes
betegség miatti távollét 49%-át. 2
	Munkahelyi stresszel, szorongással és depresszióval kapcsolatos statisztika
Nagy-Britanniában, 2016/2017, HSE

1

2

www.hse.gov.uk/stress
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Jóllét
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdje a
beszélgetést
azokról a
tényezőkről,
amelyek
munkahelyi
stresszt
okozhatnak

ŔŔ Munkahelyi igénybevétel: munkaterhelés, munkarendek és munkakörnyezet.

Ezután kérjen
ötleteket
a stressz
kockázatának
csökkentésére

ŔŔ Ismerje fel a figyelmeztető jeleket önmagában és munkatársaiban.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

ŔŔ Feszengés – de ne felejtse el, hogy a stressz természetes, és mindegyikünkre
hatással van.

ŔŔ Irányítás: mennyi beleszólása van abba, hogyan végzi a munkáját.
ŔŔ Támogatás: a vezetőség és munkatársak által biztosított bátorítás és berendezések.
ŔŔ Szerepkör: képesség arra, hogy pozitívan járuljon hozza a szervezet céljaihoz.
ŔŔ Változás: hogyan menedzselik és kommunikálják azt.
ŔŔ Viszonyok: konfliktusok elkerülése és az elfogadhatatlan viselkedés kezelése.1

ŔŔ Beszéljen a csoportvezetőjével vagy egy tapasztalt munkatárssal, ha az imént
megbeszélt tényezők negatív hatással vannak Önre, vagy aggódik a csapata egyik
tagjáért.
ŔŔ Gondoskodjon magáról – a rendszeres testmozgás és a helyes táplálkozás segít
ellenállóbbá válnia. 2

ŔŔ Nem tudja, kivel beszéljen.
ŔŔ Aggódás amiatt, hogy valamilyen észlelt inkompetencia ronthatja a jövőbeni
karrierkilátásait – ne felejtse el, hogy a túl sok stressz negatív hatással lehet a
munkájára, de a stresszt kezelve a lehető legjobb lehet a teljesítménye.
Zárja a 2. kártyát azzal a kijelentéssel, hogy elsősorban a csoportvezetőkhöz/HR-hez/
szakszervezeti képviselőkhöz/a vállalat által használt konkrét segélyvonalakhoz
kell fordulnia.

Legfontosabb
tipp:

Csatlakoztassa a csoport által idegesítőnek tartott dolgokat a munkahelyi
stresszt okozó tényezőkhöz, illetve a csoportot megnyugtató dolgokat a stresszt
megakadályozó ötletekhez.

1

INDG430, Munkahelyi stressz kezelése, HSE

2

NHS Önből csak egy van
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Jóllét
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Adjon a csoportnak hasznos követendő tippeket, és kérdezze meg a véleményüket.
ŔŔ Határozza meg, hogy milyen helyzetek vagy tevékenységek során érzi magát
stresszesnek – tervezze meg, hogy hogyan fog ilyenkor boldogulni. Próbálja
priorizálni és megszervezni a munkát.
ŔŔ Legyen tisztában azzal, hogy kihez kell fordulnia.
ŔŔ Engedje meg magának, hogy stresszesnek érezze magát, és keressen rá hasznos
módot, hogy kiengedhesse a gőzt. Bizonyos emberek szerint a testmozgás vagy
a gondolataik leírása segít feldolgozni az érzelmeiket.
ŔŔ Törődjön a munkatársaival – egy barátságos arc és a segítség halk felajánlása sokat
jelenthet.
ŔŔ Lehetőség szerint vonja be a munkavállalókat a változásokba, munkarendek
kialakításába és munkaeszközök kiválasztásába, illetve kérje ki a tanácsukat
ezekkel kapcsolatban.

Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Emlékeztesse a csoportot azokra a vállalati irányelvekre vagy erőforrásokra,
amelyek segíthetnek a munkavállalóknak a munkahelyi stressz kezelésében
és az aggályok jelentésében.

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a nyílt beszélgetést.

Végső gondolat:

ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
A stressz kényelmetlen beszélgetési téma lehet, de ez az egyik leggyakoribb
munkahelyi egészségügyi probléma. Azáltal, hogy figyelünk egymásra és magunkra,
megakadályozhatjuk azt.

Twitter: @3MSafetyUK
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Négy módszer a stressz legyőzésére:
ŔŔ Vegyen ki szabadságot.1
ŔŔ Beszélje meg valaki mással.1
ŔŔ Tartson kapcsolatot másokkal.1
ŔŔ Fogadja el azokat a dolgokat,
amelyeket nem tud megváltoztatni.

1

www.helpguide.org/articles/stress/stress-at-work.htm
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8
3M SafeTea Break
30 másodperces gondolkodás
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30 másodperces
gondolkodás
1. kártya
Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérje meg a csoportot, gondolkodás nélkül nevezzen meg valamit, amit gondolkodás
nélkül csinálnak; valamit, aminek folyamata annyira bevésődött a memóriájukba, hogy
automatikusan csinálják azt. Az alábbi kérdések emlékeztető pontként használhatók,
amely alapján a csoport meghatározhatja ezeket a tevékenységeket:
ŔŔ Kinek kellett reggel begombolnia az ingét vagy bekötnie a cipőjét?
ŔŔ Ki készít egy csésze teát vagy kávét minden nap?
ŔŔ Ki megy autóval vagy biciklivel munkába?

A válaszok megvizsgálása után közölje a csoporttal, hogy ezek mind gyakori példák
olyan tevékenységekre, amelyet automatikusan csinálnak.
Erre az információra később még vissza fog utalni.
Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy építkezési munkás egy projekten dolgozott egy szálloda használaton kívüli
konyhájában. A munka egy része során nagy faléceket kellett egyik területről a másikra
cipelnie. Az utolsó néhány hét során megtalálta a lehető legrövidebb utat, amely
átmegy a konyhai mosogatókat tartalmazó területen. Az utolsó héten a mosogatókat
eltávolították selejtezés céljából, és a munkás nem vette észre a padlón lévő vizet,
amely a lecsatlakoztatott csövekből folyt. Ekkor automatikusan és anélkül, hogy a
veszélynek tudatában lett volna, megcsúszott, és balesetet szenvedett.*

Magyarázza el
az automatikus
cselekvés és
a munkahelyi
feladatok
siettetésének
hatását

Gondoljanak vissza a megbeszélt dolgokra: mindannyian minden nap csinálunk
automatikusan dolgokat; a munkahelyünkre hajtunk az autónkkal, és egy csésze teát
készítünk. Ezek veszélyes tevékenységek lehetnek, mégis gondolkodás nélkül végezzük
őket. Eszébe jutnak olyan tevékenységek a munkahelyen, amelyek legalább ennyire vagy
még veszélyesebbek, mégis automatikusan csináljuk őket?

*

Ha egy munkahelyi tevékenység elvégzése során gondolkodás nélkül cselekszik,
az különféle következményekkel járhat. Egy egyértelmű következmény az, hogy az
érintett munkavállalók megsérülhetnek. Ha megsérülnek, a munkavállalók egy ideig
betegszabadságon lehetnek; mindezt olyan dolog miatt, amely talán megelőzhető
lett volna.

Ez egy képzeletbeli esettanulmány

Twitter: @3MSafetyUK
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Kérdezze meg a csoportot, hogy van-e most
kérdésük. Az alábbiakban néhány gyakori kérdés
látható, amelyet a csoport megkérdezhet; ezeket
a pontokat felolvashatja.
Kérdés: Csak harminc másodperc
gondolkodási időm van a TF-30 használatakor?
ŔŔ Válasz: Nem, a hangsúly azon van, hogy
megálljon, és tudatosan az Ön előtt álló
feladaton gondolkodjon. Ha egy elegendő
biztosítékot tartalmazó terv elkészítése
tovább tart, akkor annyi időt kell azzal tölteni.
A TF-30 a gondolkodási folyamatot elindító
jelmondat.
Kérdés: Nem mindig emlékszem a
kulcskérdésekre.
ŔŔ Válasz: Egy jó módszer lehet megjegyezni
a „megérteni a veszélyeket és a terv
biztosítékait” kifejezést – ebben egy-egy
kulcsszó van mind a négy kérdésből, és
hasznos emlékeztető lehet.

Twitter: @3MSafetyUK
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30 másodperces
gondolkodás
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Magyarázza
el a „30
másodperces
gondolkodás”
módszert:

Néhány 3M gyártóüzemben arra bátorítjuk a munkavállalókat, hogy gondolkozzanak
cselekvés előtt, különösen, ha nem rutinfeladatot végeznek. A „30 másodperces
gondolkodás” (TF-30) módszer kiemeli a veszélyek megértésének és az ellenőrző
elemek fontosságát. Ennél a módszernél a munkavállalót arra biztatják, hogy
válaszoljon meg négy fő kérdést:

1. Értem a
feladatot?

2. Tisztában
3. Van tervem a
vagyok a
feladat
veszélyekkel?
elvégzésére?

4. A tervben elegendő
biztosíték van a kockázat
csökkentésére?

A lényeg az, hogy végig kell menni az 1–3. kérdésen, és mindegyikre igennel kell felelni.
E kérdéseknek arra kell késztetniük Önt, hogy álljon le, gondolkodjon, és készítsen
tervet. A negyedik kérdés megkérdőjelezi az általános megértését, a veszélyek
felfogását és a tervét, és így garantálja, hogy elég biztosíték van a feladat biztonságos
elvégzéséhez... erre is igennel kell felelnie a kezdés előtt!
Kérjen
ötleteket arra
vonatkozóan,
hogyan
csökkentheti
a TF-30-cal a
kockázatokat:

Kérje meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hol használhatják a
TF-30-at a munkahelyen. Kérje meg őket, hogy gondolkodjanak el néhány, a TF-30
módszertannal elérhető előnyről vagy néhány elkerülhető problémáról.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket:

Vitassa meg a csoporttal a TF-30 módszert megvalósítását megakadályozó tényezőket,
és azt, hogy ezek hogyan küszöbölhetőek ki. Az alábbi tanácsok emlékeztetőként
használhatók:

Megkérheti a csoportot, hogy dolgozzanak párokban, és adjanak néhány perc múlva
visszajelzést a többi résztvevőnek.

Már évek óta így
csinálom, nem kell
átgondolnom!
Nincs időm
leállni és
gondolkodni!

ŔŔ Megváltozott valami időközben, ami
balesetet okozhat?
Automatikusan cselekszik?

Szűkös
határidőnk van,
és a munkát el kell
végezni – miért
kellene leállnom?

ŔŔ Balesetek bekövetkezhetnek, de sok megakadályozható több
gondolkodással és körültekintéssel. Senki nem akar sokáig a munkából
hiányozni sérülés miatt!

Twitter: @3MSafetyUK
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Kérdezze meg a csoportot, hogy van-e most
kérdésük. Az alábbiakban néhány gyakori kérdés
látható, amelyet a csoport megkérdezhet; ezeket
a pontokat felolvashatja.
Kérdés: Mi a biztosíték?
ŔŔ Válasz: A biztosíték olyan művelet, amelyet
azért végez el, hogy proaktívan csökkentse
a kockázatot.
Kérdés: Mit tegyek, ha elkezdek egy munkát,
és a tervem nem az elvártak szerint működik?
ŔŔ Válasz: Álljon meg! Állapítsa meg, hogy
miért nem működik a terv. Az általános
értelmezésével, a veszéllyel kapcsolatos
tudatossággal vagy a terven belüli
biztosítékokkal van baj? Meg kell állapítania
a hiba okát, ki kell javítania azt, és felül
kell vizsgálnia a tervet a tevékenység
folytatása előtt.
Kérdés: Hogyan lehet a legegyszerűbben
a TF-30-at a napi gondolkodás részévé tenni?
ŔŔ Válasz: Szánjon időt a kulcskérdések
megtanulására és megjegyzésére. Ezután
minden tevékenység megkezdése előtt
egyszerűen mondja magának „TF-30”.

Twitter: @3MSafetyUK
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30 másodperces
gondolkodás
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetséges, hogy a csoport javasolt már lehetséges fejlesztéseket, ebben az
esetben foglalja ezeket össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként
használhatók. Válassza ki a megvalósításra szánt elemeket.
ŔŔ Új tevékenység végrehajtásakor használja a TF-30-at.
ŔŔ A TF-30 akkor is használható, amikor ismeretlen vagy szokatlan tevékenységet
végez.
ŔŔ A „TF-30” jelmondattal emlékeztesse munkahelyén munkatársait, hogy cselekvés
előtt gondolkodjanak.

Legfontosabb
tipp:
Vázolja a vállalati
irányelveket és
folyamatokat

A munkahelyen elhelyezett plakátok nagyszerűen emlékeztetnek a TF-30 módszer
használatára, és elősegítik azt.
Emlékeztesse a csoportot a vállalat által korábban létesített ellenőrző elemek
hierarchiájára és a betartandó szabályzatokra.
A HSE egy hasonló négylépéses módszert ír le, amely arra ösztönzi a munkavállalókat,
hogy cselekvés előtt gondolkozzanak. Ez az alábbi címen található:
www.hse.gov.uk/managing/plan-do-check-act.htm

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat
Végső gondolat:

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a hozzászólásokat.
ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat és intézkedéseket.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
Akárhogy is nézi, ugyanaz az üzenet: ha cselekvés előtt gondolkozik, csökkentheti
a balesetek előfordulását. Ez ugyanannyira vonatkozik a magánéletre, mint
a munkahelyre.

Twitter: @3MSafetyUK
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Tudta?

1

2016-ban/2017-ben 31,2 millió munkanap veszett
el munka miatt bekövetkezett betegségek és nem
halálos munkahelyi sérülések miatt1 .
Meg lehetett volna akadályozni ezeket a
sérüléseket, ha gondolkoztak volna cselekvés
előtt?

Forrás: www.hse.gov.uk/Statistics/causinj/index.htm
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3M SafeTea Break
Elcsúszások, megbotlások
és zuhanások
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Elcsúszások
és megbotlások
1. kártya
Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérje meg a csoport minden tagját, hogy gondoljon az utolsó alkalomra, amikor
elcsúszott vagy megbotlott (vagy ez majdnem bekövetkezett), illetve amikor mást
látott ilyen helyzetben. Gondolhatnak a munkahelyi vagy otthoni esetre is. Bátorítsa
őket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy milyenek voltak a körülmények, és hogyan
történt az eset. Pl. valaki a kutyáját sétáltatta a hétvégén, aztán megbotlott egy
lehullott faágban, és elesett?
Kérjen önkénteseket, akik elmesélik tapasztalataikat a csoportnak. Erre az információra
később még vissza fog utalni.

Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy 16 éves lányt egy gyorsétterem alkalmazott, munkaköre
szerint olajsütőben készített sült krumplit. Elcsúszott egy
jégkockakészítő gépből szivárgó víztócsán, és ösztönösen
megkapaszkodott a kezével, hogy megakadályozza az esést.
Sajnos a kezével belenyúlt a 180 °C-os olajat tartalmazó
olajsütőbe, és közben súlyos égési sérüléseket szenvedett
el a bal kezén és alkarján.
Bár a vállalati szabályzat szerint fel kell törölni a tócsákat, a szokásos gyakorlat az, hogy
forgalmas időszakokban otthagyják a tócsákat, és azokat letakarják kartonlappal, ami
önmagában botlási veszélyt jelent. Forgalmas időszakokban megszokott volt, hogy
nagyobb hangsúlyt helyeztek a vásárlók kiszolgálására, mint a tócsák feltörlésére.
A jégkockakészítő gép már napok óta szivárgott, és többször próbálták különböző
alvállalkozókkal megszüntetni a szivárgást. Senkinek sem kizárólagos felelősségi köre
a hibás berendezések javításának koordinálása, és mivel a különböző műszakvezetők
nem kommunikáltak megfelelően egymással, a berendezés már hosszú ideje szivárgott.
A helyi hatóság feljelentést tett a vállalat ellen, és a sikeres ítélethozatal után a bírák
15 000 fontos büntetést szabtak ki a cégre. A nyomozást végző környezetvédelmi
és egészségügyi tisztségviselő azt állapította meg, hogy a baleset teljesen
elkerülhető lett volna, de a vállalat nem tartott fenn munkabiztonsági rendszert,
valamint nem végzett megfelelő és elégséges elemzést a konyhán belüli elcsúszással
kapcsolatos kockázatokról.1

Elcsúszások és
megbotlások
hatása a
munkahelyen

Kérdezze meg a csoportot azokról a sérülésekről, amelyet ők (vagy egy rokonuk/
barátjuk) szereztek egy korábbi elcsúszás vagy megbotlás során. A következő példák
felvázolják a lehetséges hatásokat a munkavállalók számára:
ŔŔ Fájdalom sérülés miatt
ŔŔ Jövedelem elvesztése
ŔŔ Csökkent életminőség
ŔŔ Aggódás és stressz

1

www.hse.gov.uk/slips/experience/flash-fries.htm
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A következő gyakorlat beindíthatja
a beszélgetést, és motiválhatja a hallgatóság
azon tagjait, akik gyakorlati tanulási stílussal
rendelkeznek.
ŔŔ Válasszon ki néhány olyan személyt
a csoportból, akik különböző irányból
érkeztek az aktuális találkozási pontra.
Osszon ki nekik néhány Post-it® lapot,
és kérje meg mindegyiküket, hogy járják
végig az általuk megtett útvonalat. Ideális
esetben ez nem tart tovább néhány percnél.
Kérje meg őket, hogy az útvonal bejárása
során jelöljék meg az út közben előforduló
elcsúszási és megbotlási veszélyeket úgy,
hogy mindegyikre egy-egy Post-It® lapot
ragasztanak.
ŔŔ Kérje meg őket, hogy térjenek vissza
a találkozó helyre, és osszák meg az
általuk megjelölt potenciális kockázatokat
a csoporttal. Beszélgessenek el ezekről
a kockázatokról, és kérjen javaslatokat arról,
hogy ezek hogyan csökkenthetők.

Twitter: @3MSafetyUK
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Elcsúszások
és megbotlások
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdjen a
munkahelyén
előforduló
potenciális
elcsúszási és
megbotlási
kockázatokkal
kapcsolatos
beszélgetéssel

Az elcsúszások gyakori okai:

Megbotlások gyakori okai:

ŔŔ Csúszós anyagok: víz,
olajok, porok, hó, jég.

ŔŔ Egyenetlen járófelületek.
ŔŔ Nem várt vagy nem látható
lépcsők.

ŔŔ Csúszós felületek: csiszolt
padlólap vagy kő, sima festett
beton.

ŔŔ Nem látható padozatok
vagy küszöbök.

ŔŔ A felülethez nem
megfelelő lábbeli.

ŔŔ Akadályok a járdán.
ŔŔ Laza szőnyegek
és lábtörlők.
ŔŔ Kilógó kábelek vagy huzalok.

Ezután kérjen
ötleteket az
elcsúszások és
megbotlások
kockázatának
csökkentésére

ŔŔ Vállaljon felelősséget – ha valami figyelmet igénylőt lát (pl. tócsát), foglalkozzon
azzal saját kezűleg. Ha ez nem megoldható, akkor azonnal jelentse a veszélyt.
ŔŔ Gondolkodjon el a saját útvonalán – lassan sétálva és megfelelő esetben
a korlátokat stb. használva nézze át tüzetesen az útvonalat, és ne hagyja, hogy
a mobilkészülékek elvonják a figyelmét.
ŔŔ Ne hagyja, hogy az Ön által vitt tárgyak korlátozzák a látóterét.
ŔŔ Mindenképpen viseljen megfelelő lábbelit.
ŔŔ Tartsa tisztán és rendezetten a munkakörnyezetét.

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Vitassa meg a csoporttal elcsúszási és megbotlási veszélyek kiküszöbölését
megakadályozó tényezőket. Az alábbi tanácsok emlékeztetőként használhatók.
Nem tudom,
kinek kell jelenteni
a veszélyeket

Ez nem az
én dolgom

Már
évek óta így
csinálom, és még
nem csúsztam el
vagy botlottam
meg

Zárja a kártyához kapcsolódó beszélgetést a csoportot arra emlékeztetve, hogy
MINDANNYIAN felelősek vagyunk a biztonságos és tiszta munkahely biztosításáért.
Azt is emelje ki, hogy kihez kell elsődlegesen fordulni a veszélyek jelentésével.
Legfontosabb
tipp:

Ha balesete vagy hajszálon múlt balesete van, azt mindenképpen azonnal jelentse.
Ezzel az információval jövőbeni balesetek akadályozhatók meg!
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Gyakori példák elcsúszási
és megbotlási veszélyekre

ŔŔ Folyadéktócsák

ŔŔ Akadályok

ŔŔ Rossz látási viszonyok
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Elcsúszások
és megbotlások
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetnek olyan ötletek is, amelyeket korábban már javasoltak, ilyenkor ezeket is
foglalja össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként használhatók.
Válassza ki a megvalósításra szánt elemeket.
Mindig tartsa
szem előtt a „jó
gazdálkodást”, és a
lehető leghamarabb
szüntesse meg a
veszélyeket.

Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Legyen tisztában
azzal, hogy kinek kell
jelenteni a veszélyeket, ha azokat nem
tudja maga
megszüntetni.

Gondolja át a megtett
útvonalat, vagyis
azt, hogy hogyan
haladt azon végig,
és határozza meg
az útvonalon
található
veszélyeket.

Emlékeztesse a csoportot azokra a vállalati irányelvekre vagy erőforrásokra, amelyek
segíthetnek a munkavállalóknak az elcsúszások és megbotlások megakadályozásában.
A csoportban lévő vezetőknek javasoljon további elérhető erőforrásokat a részlegükön
belüli veszélyek meghatározásához.
A HSE sok információval és hasznos eszközökkel biztosít további segítséget ebben
a témakörben. Ezek többek között:
A veszélykereső ellenőrzőlista minden munkahely esetén gyakorlati útmatatóként
szolgál arra, hogy a munkaadót felismerjék és kezeljék az elcsúszást és megbotlást
okozó problémás területeket: www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf
Az elcsúszásokat és megbotlásokat feltérképező eszköz megmutatja, hogyan
keresheti meg az elcsúszásokat és megbotlásokat okozó problémás területeket
a munkahelyen, és ezáltal priorizálhatja az intézkedéseket:
www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a hozzászólásokat.
ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat és intézkedéseket.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Tudta?
2016-ban és 2017-ben:
ŔŔ

Átlagosan 111 000 önértékelés
alapján jelentett sérülés
következett be megcsúszások
és megbotlások miatt
2014/2015 és 2016/2017
között.

ŔŔ

A jelentett munkahelyi
sérülések 18%-át okozták
elcsúszások és megbotlások.

Működjenek együtt az
elcsúszások és megbotlások
kockázatának csökkentéséért!

Forrás: www.hse.gov.uk/statistics/causinj/kinds-of-accident.pdf

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Olyan elcsúszások és megbotlások elleni védelmet keres,
amelyet a munkavállalók szívesen használnának? Íme
néhány kedvenc a kínálatunkból.
3M™ PELTOR™ ProTac III headset
Fejlett kommunikációs megoldás, amely a csillapítást, komfortérzetet és hanglejátszás
minőségét javító technológiával és kialakítással rendelkezik. A PELTOR ProTac III
használata esetén hallhatja környezetét, és a hallásvédő eszköz levétele nélkül
kommunikálhat munkatársaival. Megvédi a fülét a káros zajtól, ugyanakkor kiélesíti
érzékeit és reakciókészségét.

3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalagok
A Safety-Walk csúszásgátló szalagok strapabíró hátlapba ágyazott
csiszoló részecskékből állnak, amelyek tartós, csúszásálló felületet
biztosítanak alkalmazások széles köréhez. A másik oldal gumialapú
nyomásérzékeny ragasztóanyaggal van bevonva, amely megkönnyíti
a további rögzítés nélküli felragasztását.

3M™ DRSKDP eldobható
tócsaeltávolító készlet
Minden, ami szükséges,
egy készletben! A kialakítás
biztonságosabb takarítást
tesz lehetővé a sérülés
kockázatának csökkentésével.
Az ideális termék a tócsák gyors
kezeléséhez. A készletek az
azonnali hozzáférésért olyan
területeken helyezhetők el, ahol
a tócsák nagy valószínűséggel
következhetnek be.

A szalagok elsősorban száraz, nedves, olajos padlókon használhatók
olyan ipari és kereskedelmi alkalmazásoknál, ahol intenzív gyalogos
vagy kis járműforgalom tapasztalható, például: folyosók, biztonsági
és tároló helyiségek, rámpák, lépcsőházak, létrák, gépeken lévő
padlólemezek, vészkijáratok stb.
4 típusban érhetők el különböző alkalmazásokhoz: durva, általános
célú, hajlékony és ellenálló. Az új termékekkel kapcsolatos
információkkal kapcsolatban látogassa meg a www.3M.hu/
munkabiztonsag webhelyet.

3M™ készletek veszélyes tócsák elhárítására
Széles választékban kínálunk készleteket veszélyes tócsák
elhárítására, amelyek körültekintően kiválasztott 3M ™ vegyi
oldószerek elegyét tartalmazzák. Ezek a hasznos, öt konfigurációban
elérhető készletek a veszélyes tócsák gyors és hatékony
elszigetelésével és feltakarításával segítenek.

ŔŔ A jól látható adagoló
4 készletet tartalmaz,
és könnyen falra vagy
polcra rögzíthető.
ŔŔ Használatával gyorsan és
egyszerűen háríthatja el
a tócsákat.
ŔŔ Akár 1,5 liter folyadékot
szív fel.

Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége bármelyik termékünkkel kapcsolatban, hívja a 3M
egyéni biztonsági részlegét a 0870 60 800 60 (Egyesült Királyság) vagy 1 800 320 500
(Írország) telefonszámon, vagy látogassa meg a www.3M.co.uk/safety webhelyet.

10
modul

3M SafeTea Break
Leesés elleni védelem

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Leesés elleni védelem
1. kártya

Nyissa meg a foglalkozást, és szólítsa
meg a hallgatóságot
Beszélgetésindító rész

Kérdezze meg a csoporttól, hogy milyen típusú gyakorlatokat szeretnek. Az
alábbiakban néhány emlékeztető pontot talál, amellyel beindíthatja a megbeszélést.
Ha jól ismeri a csoportját, felvethet olyan témákat, amelyek fontosak a számukra.
Készítsen listát a legnépszerűbb témákról – ezekre később vissza fog utalni.

Konditerembe Séta
Foci
Golf
Ütős
járás					

Játék a
gyerekekkel

Példa a
foglalkozás
megnyitására

Egy, a HSE webhelyről származó esettanulmány egy olyan munkavállalóról szól, aki
a pékség keverőgépeinek tisztítása közben (néhány hetente végzett rutinfeladat)
elvesztette az egyensúlyát, és majdnem két métert zuhant. Emiatt kórházba került,
és nem tudott visszatérni a munkába körülbelül egy évig. Visszatérte után pedig egy
éven belül elbocsájtották, miután kiderült, hogy nem képes ellátni régi feladatkörét.
A vállalatot 2 millió fontra büntették.

Milyen
hatással lenne
a magasból
való lezuhanás
a beszélgetés
indításában
felsorolt tevékenységekre

A magasban végzett munkához kapcsolódó fő veszélyeket a lezuhanó emberek és
az alattuk lévő emberekre eső tárgyak jelentik. A magasból való lezuhanás halálos
kimenetelű balesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Ugyanez lehet az eredmény, ha
a leeső tárgyak megütik az alattuk lévő embereket.

Legfontosabb
tipp:

Térjen vissza a beszélgetés indításában felsorolt mindennapi tevékenységekhez.
Kérje a résztvevőket arra, hogy nevezzenek meg egyéb, olyan közönséges dolgokat,
amelyeket nem csinálhatnának, ha egy zuhanástól súlyosan megsérülnének.
Bátorítsa őket arra, hogy gondoljanak a személyes életükre és a munkahelyi életükre
is. Ha arra kéri az embereket, hogy a normál munkájukon kívüli környezetekre
gondoljanak, rögtön érdekesebbé teheti a témát.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Képzés és szolgáltatások

Képzés
A 3M biztonsági képzés számos magasban végzett munkához
kapcsolódó tanfolyamot biztosít minden iparágnak és szektornak.
A 3M biztonsági képzési központban vagy az ügyfél telephelyén
végezhetők el. Képzési szakembereink segíthetnek a megfelelő
tanfolyam kiválasztásában, vagy egyéni igényeiknek megfelelő,
testreszabott megoldásokat fejlesztenek ki.
Tanácsadás
Ha a vállalata magasban vagy szűk helyen végez munkákat, különböző
tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk. Akár egyszerűen csak a vállalati
szabályzatokat és eljárásokat kell beépíteni a képzésbe, akár integrált
szabályzatokat, folyamatokat és képzési megoldásokat kell fejleszteni,
szakértőcsapatunk rendelkezésére áll.
A 3M leesés elleni védelmet bemutató furgonja
Munkavállalói gyakorlati leesés elleni védelmi bemutatókat
nézhetnek meg a telephelyen, és kipróbálhatják a legújabb biztonsági
eszközeinket, beleértve a mobil ejtéstesztelő egységet is, amelyet
kifejezetten a zuhanást megakadályozó erők bemutatására terveztek.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Leesés elleni
védelem
2. kártya

Lehetséges kockázatok és személyes
felelősségek meghatározása
Kezdje a
beszélgetést
arról, hogy
milyen
kockázatok
állnak fenn
munkahelyén a
magasságban
végzett
munkával
kapcsolatban

ŔŔ Mi a magasságban végzett munka meghatározása?

Ezután kérjen
ötleteket a
kockázatok
csökkentésére

Ha a hallgatóságnak nincsenek ötletei, felvetheti a következőket:

ŔŔ Vannak-e nem megfelelőségi problémák?
ŔŔ Vannak nehézségek az illeszkedéssel? A kényelemmel? A leesés elleni
védőeszközök karbantartásával?

ŔŔ Képzettség és kompetencia
ŔŔ Kockázatfelmérés végzése és megfelelő tervezés
ŔŔ Megfelelő berendezések rendelkezésre állása
ŔŔ Átfogó mentési fejlesztése

Határozza meg
a kockázatok
csökkentését
esetlegesen
akadályozó
tényezőket

Kérdezze meg a csapatot, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy csökkentsük
a kockázatokat. Ezek az akadályok képezhetik az akcióterv alapját:
ŔŔ Mennyire nehezíti meg a leesés elleni védőeszközök viselése a telephelyen
való mozgást?
ŔŔ Milyen érzés hosszú műszak alatt leesés elleni védőeszközt viselni?
ŔŔ Milyen mértékben gondolja azt a csoport, hogy a szoros határidők prioritást
élveznek a magasban való biztonságos munkával szemben?
ŔŔ Miért vonakodnak egyesek leesés elleni védőeszközt viselni, amikor
az szükséges lenne?
ŔŔ A magasban munkát végzők kompetensnek érzik magukat ezen a téren?

Legfontosabb
tipp:

Kérdezze meg, hogy ismer-e valaki olyan rokont vagy barátot, aki zuhanás miatt
sérülést szenvedett. Ha igen, szokott-e az illető arról beszélni, hogy hogyan lehetett
volna elkerülni a problémákat? Ha nincs válasz, felhasználhatja az első kártyán lévő
példát is a megbeszélés témájaként.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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A következő példa beindíthatja a beszélgetést, és motiválhatja
a hallgatóság azon tagjait, akik gyakorlati tanulási stílussal
rendelkeznek.

Szükséges biztonsági távolság 2
m-es zuhanás ellen védő rögzítőkötél
használata esetén
LL = Rögzítőkötél hossza (2 m)
DD = Energiaelnyelő heveder
hossza (1,75 m)
HH = Munkavállaló vízszintes
elmozdulása és hám toldása
–2m
C=

Biztonsági tényező és távolság
a munkavállaló alatt – 1 m

RD = Minimális szabad távolság
a felhasználó lába és a
legközelebbi akadály között
– LL + DD + HH + C

Max. 2 m
Rögzítőkötél hossza (LL)

max. 1,75 m
Lassítási távolság
(energiaelnyelő toldás)
(DD)

2m
Az alábbi példában egy 2 méteres,
az EN355 szabványnak megfelelő
CE energiaelnyelő heveder
szükséges zuhanás elleni biztonsági
távolsága látható.

Munkavállaló magassága
és heveder hossza (HH)

Energiaelnyelő heveder
csatlakoztatásakor lehetőség szerint
a felhasználó helyzete FELETT
található rögzítési pontot válasszon.

Biztonsági tényező (C)

1m

6,75 m – szükséges
zuhanás elleni biztonsági
távolság összesen

Legközelebbi akadály

Megjegyzés: Ezt a tájékoztatást általános
magyarázatként biztosítjuk. Egy adott termék
használata esetén a gyártó utasításait kell elolvasni,
azokat meg kell érteni és be kell tartani.

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Leesés elleni védelem
3. kártya

Zárja le a foglalkozást a javasolt fejlesztésekkel

Lehetséges
fejlesztések

Lehetnek olyan ötletek is, amelyeket korábban már javasoltak, ilyenkor ezeket is
foglalja össze. Szükség esetén az alábbi ajánlások emlékeztetőként használhatók:
ŔŔ Használat előtt vizsgáljon meg minden védőeszközt
ŔŔ Legyen mentési terve
ŔŔ Végezzen kockázatértékelést
ŔŔ Biztosítsa, hogy mindenki képzett és kompetens legyen
ŔŔ Használjon mindenkit védő zuhanás elleni védelmi módszereket (pl. védőkorlátokat),
mielőtt az egyéni védőeszközökkel foglalkozna
ŔŔ Különféle intézkedésekkel védje az embereket a leeső tárgyaktól
ŔŔ Biztosítsa, hogy minden berendezés megfelelő, biztonságosan használható
és bevizsgált legyen

Vázolja a
vállalati
irányelveket és
folyamatokat

Emlékeztesse a csoportot a vállalat által korábban megtett intézkedésekre. Ebbe
beletartozhatnak a kijelölt munkaterületek, a magasban végzett munkára vonatkozó
biztonsági terv, leesés elleni védőeszközök, valamint azok tárolása és karbantartása.

Foglalja
össze a 3M
SafeTea Break
foglalkozáson
elhangzottakat

ŔŔ Köszönje meg a csoportnak a nyílt beszélgetést.

Végső gondolat:

ŔŔ Foglalja össze a fő pontokat.
ŔŔ Ismertesse a foglalkozás alatt nem megválaszolt problémákra adandó visszajelzések
várható határidejét.
Semmi sem annyira sürgős, hogy azt nem lehetne biztonságosan csinálni

Twitter: @3MSafetyUK

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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A leesés elleni védelem ábécéje
Egy tipikus egyéni zuhanás elleni védelmi rendszer
(Personal Fall Arrest System, PFAS) tartalmazza a leesés elleni
védelem ábécéjeként leírt kulcselemeket.

A

Rögzítőelemek

A rögzítőelemek biztonságos
csatlakoztatási pontot
biztosítanak.
A rögzítőcsatlakozók
iparáganként,
tevékenységenként, szerelési
típusonként és szerkezetenként
eltérnek. Gyorsan kell tartást
bizto-sítaniuk az esések
terhelése, felfüggesztett
helyzetben végzett
munka vagy mentés
esetén.

B

C Csatlakoztató
eszközök

Test biztosítása

A hevederek a zuhanás
erejét a combok felső része,
a medence, a mellkas és
a vállak között osztják el.
Csatlakoztatási pontot
biztosítanak a munkavállalón
az egyéni leesés elleni
védőrendszernek.

Twitter: @3MSafetyUK

Az olyan termékek,
mint az energiaelnyelő
rögzítőkötél és az
önvisszahúzó zuhanásgátlók
a munkavállaló hevederét
csatlakoztatják
a rögzítőelemhez.

Web: www.3M.hu/munkabiztonsag
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Olyan leesés elleni védőeszközt keres, amelyet
a munkavállalók szívesen viselnének? Íme néhány kedvenc
a kínálatunkból.
3M™ ExoFit
NEX™ hevederek

3M™ Expander
biztosítókötél

3M™ Rebel™ önvisszahúzó
biztosítókötél

A mai munkahelyeken, ahol
a sebesség és a hatékonyság
követelmény a projekteknél,
az ExoFit NEX ™ hevederek
beszerzése a termelékenység
növelését célzó beruházás.
Az innovatív biztonsági
eszközöknek és úttörő
tervezési jellemzőknek, például
a hevederbe varrt beépített
függéslazító szíjaknak, a DuoLok™ gyorscsatoknak és a
személyes tárgyak tárolására
szolgáló, nyúló oldalakkal
rendelkező fedett zsebnek
köszönhetően a felhasználók
hatékonyan, gyorsan és
biztonságosan dolgozhatnak.

A dupla rögzítőkötél-rendszer
révén a felhasználó mindig
biztonságosan becsatolva
marad, miközben szabadon
mozoghat a munkaterületen.
Az „Expander” elasztikus
rendszer csökkenti a hosszt,
ugyanakkor megszünteti
a feszességet. A „Zorba”
energiaelnyelő technológia
leesés esetén 6 kN alá
csökkenti a keletkező erőket,
1,5 méteres nyúlással.

A Rebel™ önvisszahúzó
biztosító (self retracting lifeline,
SRL) hosszú élettartammal
rendelkezik, gazdaságos leesés
elleni védelmi megoldást biztosít
a teljesítmény és a biztonság
gyengítése nélkül. A Rebel™ 3
utas önvisszahúzó biztosítókötél
beépített vészhelyzeti visszahúzó
karral, 140 kg-os teherbírással és
robusztus, tartósságot biztosító
kialakítással rendelkezik.
A Rebel™ biztosítókötelet a
munkavállalót szem előtt tartva
tervezték meg, összehajtható,
térmaximalizáló kialakítással
és rántásjelzővel rendelkezik,
amellyel könnyen ellenőrizheti,
hogy az eszközt használták-e már
zuhanás közben.

3M™ Leesés elleni védelem szerszámokhoz
A munkavállalókat nem csak a zuhanástól kell megvédeni.
A magas helyen tartott berendezéseket rögzíteni kell. Ezért
fejlesztünk már 10 éve innovatív termékeket és megoldásokat a
szerszámok és berendezések leesésének megakadályozásához.
A kínálatban szerszámrögzítők, tokok, övek, táskák és még sok
más található.

Ha bővebb tájékoztatásra van szüksége bármelyik termékünkkel kapcsolatban, hívja a 3M
egyéni biztonsági részlegét a 0870 60 800 60 (Egyesült Királyság) vagy 1 800 320 500
(Írország) telefonszámon, vagy látogassa meg a www.3M.co.uk/safety webhelyet.

3M SafeTea Break
A 3M által biztosított SafeTea Break foglalkozás egy 20 perces teaszünet, amely platformot
biztosít, hogy munkavállalóival a munkahelyi egészségről beszélgethessen.
A 3M SafeTea Break foglalkozás kellékei között megtalálható egy 10 modulos
keretrendszer, a potenciális munkahelyi egészségügyi problémákat tudatosító interaktív
foglalkozások vezetéséhez javasolt technikák leírása, valamint a minden munkavállaló által,
saját maguk és munkatársaik védelméért elvégezhető lépések listája.



Ingyenes oktatóanyagok a hosszú távú munkahelyi egészség fejlesztésére



A vállalatot érint kockázatok csökkentése



A biztonság kultúrájának fejlesztése



Új ötletek a munkavállalók képzéséhez



A foglalkozás végére akcióterv készül



Alig zavarja meg a munkamenetet

Twitter:

@3MSafetyUK

Web:

www.3M.hu/munkabiztonsag

Ügyfélszolgálat:

1/270/7777

3M munkavédelmi üzletág
3M Hungária Kft
1117 Budapest Neumann János u. 1/E
1/270/7777 | www.3M.hu/munkabiztonsag
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