
 

 
 

 

 

  

Saugokite save nuo asbesto 
Danijoje draudžiama naudoti statybines medžiagas, kuriose yra asbesto.  Nepaisant to, 
asbesto vis dar galima rasti iki 1989 m. pastatytuose pastatuose – jis gali kelti rimtą pavojų 
statybininkams, vykdantiems griovimo ar remonto darbus. Jei į plaučius patenka asbesto 
dulkės, kyla pavojus susirgti plaučių arba krūtinplėvės vėžiu. Apie tai, kaip save apsaugoti nuo 
asbesto darbe, skaitykite toliau. 

Patikrinkite, ar pastate yra asbesto 
Prieš pradėdami dirbti turite įsitikinti, kad jums nekyla pavojus patirti asbesto poveikį. 
Paklauskite darbų rangovo, ar pastate buvo užregistruotas asbestas, ir patikrinkite, ar 
statybinėje medžiagoje nėra asbesto. Tai taikoma plytelių klijams, grindų užpildams, vinilo 
grindims, vamzdžių izoliacijai ir stogų bei fasadų apdailai. 

Kuo labiau sumažinkite dulkes 
Darbdavys atsako už tai, kad darbai būtų atliekami taip, kad jų metu išsiskirtų kuo mažiau 
dulkių ir nesklistų asbestas. Vykdant griovimo darbus patalpų viduje, darbų vykdymo zoną 
būtina uždengti dulkėms nepralaidžia plastikine plėvele; darbų vykdymo zona turi būti 
vėdinama mechaniškai, kad būtų išvengta skirtuminio slėgio. 

Jūs taip pat turite apsaugoti save dėvėdami dulkes atstumiančius darbo drabužius bei 
kvėpavimo takų apsaugos priemones, taip pat kruopščiai išsiurbdami H klasės dulkių siurbliu, 
nuplaudami visus paviršius ir vėdindami zoną. 

Mokymų ir instruktavimo reikalavimai 
Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir instruktuoti, jei jie 
 ketina dirbti su medžiagomis, kuriose yra asbesto. 

Jei patalpose ketinate ardyti statybines medžiagas, kuriose yra asbesto, pvz., lubų plokštes 
arba vamzdžių izoliaciją, jūs taip pat turite išklausyti privalomą mokymo kursą, kurio metu 
 mokoma, kaip elgtis su asbestu. Atkreipkite dėmesį, kad jei savo kvalifikaciją įgijote užsien yje, 
prieš pradedant dirbti ją turi patvirtinti Danijos darbo aplinkos tarnyba (DAT). Darbdavys 
 atsako už dokumentaciją, pagrindžiančią, kad jūsų kvalifikaciją patvirtino Danijos DAT. 

Apie asbesto atliekas 
Atliekas saugokite ir šalinkite uždaroje, užplombuotoje pakuotėje, kuri turi būti paženklinta 
 nurodant, kad joje yra asbesto. Dulkės, kuriose yra asbesto, turi būti drėkinamos. 

Atliekos turi būti šalinamos pagal aplinkosaugos teisės aktuose nustatytas taisykles. Susisiekite 
su vietos savivaldybe. 

Išsamiau apie taisykles 
Atkreipkite dėmesį, kad mes nurodėme tik svarbiausias taisykles, reglamentuojančias, kaip 
save apsaugoti dirbant su asbestu. Daugiau informacijos apie taisykles pateikta DAT gairėse, 
Vykdomajame įsake ir žinyne „MANUAL - Working Environment for Building and Construction“, 
kurį parengė Statybos sektoriaus darbo aplinkos komitetas. 
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Saugos priemonės dirbant su asbestu 

 

Vykdydami griovimo darbus patalpų 
viduje ir dulkinoje aplinkoje lauke, 
dėvėkite visą kūną dengiančius 
kombinezonus bei kvėpavimo takų 
apsaugos priemones. 

Gofruotus lakštus galima 
atsukti ir nuimti visus. 

Asbestinio šiferio 
lakštus būtina nuimti 

atsargiai. Toks 
darbas laikomas 

darbu su asbestu, 
kurio metu 

išsiskiria 
dulkės. 

Ventiliacijos kanalas

Lubų ardymas naudojant 
plastikinę dangą ir žemą 
slėgį. 

ĮSPĖJIMAS 
Darbas su asbestu 

Pašaliniams 
draudžiama įeiti 

Diatomitas ant vamzdžių 
naudojant plastikinę dangą 
ir žemą slėgį. 

Pavojingos 
asbesto 
atliekos 

Cementu 
sujungtos 
plokštės 

Asbestas 
Minkš-
tosios 

plokštės 

Stogo dangos 
lakštai 

Griovimo darbai turi būti 
atliekami taip, kad jų metu kiltų 
kuo mažiau dulkių. 

Atliekant nugriovimo darbus 
patalpose dulkėtoje aplinkoje 
būtina sukurti skirtuminį slėgį ir 
uždengti zoną plastikinę plėvelę. 

Apie darbus neužmirškite pranešti Danijos DAT 
JEI patalpose ketinate šalinti statybines medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, prieš 
pradėdami darbą turite pranešti apie tai Danijos DAT. Tai taip pat yra taikoma, jei kitaip 
kiltų grėsmė patirti asbesto poveikį, pvz., jei dirbtumėte su cemento šiferio stogo plokštėmis, 
kuriose yra asbesto. 

Pranešdami apie darbus aprašykite jų apimtį, darbo metodus ir taikytas saugos priemones. 




