Czy Twoje
ochronniki słuchu
są odpowiednio
dopasowane?
Według nowego rozporządzenia w sprawie
ŚOI od 2016 r. szkodliwy hałas został
oficjalnie uznany za zagrożenie powodujące
nieodwracalne skutki dla zdrowia*.
*(UE) 2016/425

Czy Twoje ochronniki słuchu
są odpowiednio dopasowane?
Szkodliwy hałas jest głównym
zagrożeniem związanym ze
środowiskiem pracy. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem dotyczącym środków
ochrony indywidualnej hałas jest
oficjalnie uznawany za zagrożenie
powodujące nieodwracalne szkody dla
zdrowia. Ochrona słuchu znajduje się
więc w tej samej kategorii najwyższego
ryzyka co ochrona dróg oddechowych
i ochrona przed upadkiem z wysokości.

Jaki wpływ ma wprowadzone
rozporządzenie?
Dla dostawcy środków ochrony słuchu.

Producenci środków ochrony słuchu będą poddani
bardziej rygorystycznym procedurom kontroli jakości
produktów i całego zakładu produkcyjnego. Ponadto
na opakowaniach i produktach (tam, gdzie jest to
wykonalne) umieszczane będą nowe oznaczenia CE.

Dal użytkowników środków ochrony
słuchu

Ochronę przed szkodliwym hałasem należy traktować
poważnie, a stosowanie odpowiednich produktów
i noszenie ich we właściwy sposób ma kluczowe
znaczenie. W nowym rozporządzeniu zwrócono
na to uwagę. Użytkownicy będą mieli większą
pewność, że produkty, których używają, zapewniają
odpowiednią ochronę.

Jakie są zadania służby BHP?

•	Dopilnuj, aby nabyte od producenta środki ochrony
słuchu były zgodne z wymaganiami nowego
rozporządzenia.
•	Zadbaj o skuteczne szkolenie pracowników w zakresie
poprawnego użytkowania i konserwacji ochronników
słuchu.

Ważne terminy
Kwiecień 2016 r.

Kwiecień 2018 r.

•	Nowe rozporządzenie opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
i przyjęte przez organizacje członkowskie

•	Na rynku mogą być obecne zarówno
produkty spełniające wymogi starej
dyrektywy dotyczącej środków
ochrony indywidualnej, jak i nowego
rozporządzenia

•	Podmioty wykonujące testy, jednostki
notyfikowane i producenci zapoznają się
z nowym rozporządzeniem

(okres przejściowy)

W 3M zawsze
służymy pomocą
Nasz specjalny zespół ekspertów
w zakresie technicznych i prawnych
aspektów ochrony słuchu pracuje
w całej Europie.

Procesy produkcyjne w 3M już teraz podlegają bardziej
rygorystycznym zasadom monitorowania jakości
wymaganym na mocy nowego rozporządzenia. Nasz
zespół ekspertów aktywnie uczestniczy w pracach wielu
Europejskich Komitetów Normalizacyjnych, jak również
stowarzyszeń handlowych, takich jak Europejska
Federacja ds. Bezpieczeństwa (ESF).

3M może udzielić wsparcia nawet przy
najbardziej wymagających szkoleniach.

Firma 3M ma ponad 50-letnie
doświadczenie w produkowaniu
innowacyjnych środków ochrony słuchu.

W 3M wiemy, jak ważne jest udzielanie naszym klientom
odpowiedniego wsparcia. zarówno jeśli chodzi o dobór
odpowiednich produktów do zagrożeń pojawiających
się w różnych środowiskach pracy, jak też o pomoc
w zakresie zmieniającego się prawodawstwa i jego
konsekwencji dla organizacji.

Tak jak w przypadku innych środków ochrony
indywidualnej używanych w środowisku o
podwyższonym ryzyku, również przy wyborze
ochronników słuchu należy mieć pewność, że wybiera
się odpowiedni produkt dostosowany do potrzeb
w danym miejscu pracy. W 3M służymy pomocą.
Oferujemy szereg usług szkoleniowych, w tym:
•
•
•
•
•
•

Prezentacje i seminaria
Analiza jakości stosowania ochronników słuchu
Demonstracje i wspomaganie doboru ochronników
Filmy szkoleniowe
Webinaria
Testy dopasowania

Kwiecień 2019 r.
•	Jednostki notyfikowane mogą
certyfikować produkty zgodnie
z nowym rozporządzeniem
•	Producenci mogą stosować
oznakowanie CE i wprowadzać na rynek
produkty spełniające wymogi nowego
rozporządzenia

(okres wdrażania)

•	Nowe rozporządzenie dotyczące
środków ochrony indywidualnej
w pełni wdrożone
•	Nowe produkty wprowadzane
na rynek muszą spełniać wymogi
nowego rozporządzenia

Czy Twoje ochronniki słuchu
są odpowiednio dopasowane?
Zarezerwuj czas na jedno
z naszych webinariów
3M oferuje możliwość lepszego poznania nowego
rozporządzenia i jego wpływu na sposób pracy.
Od 2016 r. organizujemy serię webinariów i seminariów
w całej Europie.

Tematyka:
•	Wprowadzenie do nowego rozporządzenia
w sprawie ŚOI
•	Demonstrację systemu weryfikującego ochronę
słuchu 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
• Bezpłatny udział

Jak
zarezerwować
miejsce?
Odwiedź stronę

www.3M.pl/bhp
Lub skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem 3M.

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/bhp
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