
  

Protejați-vă împotriva  
azbestului 
În Danemarca, utilizarea materialelor de construcție care conțin azbest este interzisă. Cu toate 
acestea, azbestul poate să fie încă întâlnit în clădirile construite înainte de 1989 și poate să constituie 
un pericol grav pentru sănătatea lucrătorilor în construcții în activitățile de demolare sau renovare. 
Dacă praful de azbest pătrunde în plămâni, există riscul de a dezvolta cancer pulmonar sau cancer al 
pleurei. Citiți mai jos despre cum să vă protejați împotriva azbestului la locul de muncă. 

Verificați dacă există azbest în clădire 
Înainte de a începe să lucrați, trebuie să vă asigurați că nu există riscul de a fi expuși la azbest. 
Întrebați contractantul dacă în clădire a fost înregistrat azbest și verificați dacă materialele de 
construcție conțin azbest. Printre acestea se numără adezivii pentru dalele de pardoseală, chiturile 
de pardoseală, pardoselile din vinil, izolația țevilor, precum și plăcile pentru acoperișuri și fațade. 

Reducerea cantității de praf 
Angajatorul răspunde de asigurarea faptului că activitatea este desfășurată într-un mod care 
generează cea mai mică cantitate de praf posibilă și că azbestul nu este împrăștiat. În legătură cu 
demolarea în interiorul clădirilor, trebuie să acoperiți zona de lucru cu plastic pentru a o face etanșă 
la praf și zona de lucru trebuie să fie ventilată mecanic pentru a împiedica diferența de presiune. 

De asemenea, trebuie să vă protejați cu îmbrăcăminte de lucru antistatică și echipament de protecție 
respiratorie și să vă asigurați că faceți curat cu un aspirator de clasa H, că spălați toate suprafețele și 
ventilați zona. 

Cerințele cu privire la formare și instruire 
Angajatorul trebuie să se asigure că angajații beneficiază de instruirea și pregătirea necesare dacă 
trebuie să lucreze cu materiale care conțin azbest. 

Dacă trebuie să smulgeți în interiorul clădirilor materiale de construcție care conțin azbest, precum 
panourile de plafon sau izolația țevilor, trebuie, de asemenea, să urmați cursurile obligatorii de 
instruire privind manevrarea azbestului. În cazul în care calificările dumneavoastră sunt obținute în 
străinătate, trebuie să fie aprobate de Autoritatea daneză pentru mediul de lucru (AT) înainte de a 
începe o activitate. Angajatorul răspunde de documentarea aprobării calificărilor dumneavoastră 
de către AT daneză. 

Despre deșeurile de azbest 
Trebuie să depozitați și să eliminați deșeurile în ambalaje închise, etanșe, etichetate astfel încât să 
indice faptul că acestea conțin azbest. Deșeurile sub formă de praf care conțin azbest trebuie să fie 
umezite. 

Eliminarea deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu reglementările legislației privind protecția 
mediului. Contactați municipalitatea locală. 

Citiți mai multe despre regulamente 
Rețineți faptul că am evidențiat doar cele mai importante reglementări privind modul în care 
puteți să vă protejați singuri atunci când lucrați cu azbest. Aflați mai multe despre reglementări în 
orientările AT și ordinele de execuție, precum și în MANUAL - Working Environment for Building and 
Construction elaborat de Comitetul sectorial privind mediul de lucru pentru clădiri și construcții. 
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Măsurile de siguranță atunci când lucrați  
cu azbest 

Purtați salopete integrale și echi-
pamente de protecție respiratorie 
la lucrările de demolare în interior 
și care implică praful în exterior. 

Foile de tablă ondulată pot fie 
deșurubate și îndepărtate întregi. 

Plăcile de azbest trebuie 
să fie scoase cu grijă. 

Această activitate 
este considerată 

o activitate ce 
implică praf de 

azbest. 

Conductă de ventilație 

Demolarea plafoanelor în 
spatele unei acoperitoare din 
plastic și la presiune joasă. 

ATENȚIE 
Lucrul cu azbest 
Interzis accesul 

neautorizat 

Kiselgur pe țevi în spatele 
unei acoperitoare din plastic 
și la presiune joasă. 

Plăci 
lipite cu 
ciment 

Deșeuri 
periculoase 
din azbest Azbest 

Panouri 
moi 

Plăci de acoperiș 
Lucrările de demolare trebuie să 
fie desfășurate într-un mod care să 
genereze cât mai puțin praf posibil. 

În legătură cu demolarea în interior 
generatoare de praf, trebuie să 
creați o diferență de presiune și să 
acoperiți zona cu plastic. 

Nu uitați să raportați lucrarea la AT daneză 
Dacă veți îndepărta în interior material de construcție care conține azbest, trebuie să raportați 
acest lucru la AT daneză înainte de începerea activității. Aceasta se aplică și dacă sunteți în alt 
mod supuși riscului de a fi expuși la azbest, de exemplu, dacă veți lucra cu panouri de acoperiș din 
plăci de ciment care conțin azbest. 

Atunci când raportați lucrarea, trebuie să descrieți sfera de acțiune a lucrării, metodele de lucru și 
măsurile de siguranță adoptate. 




