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Vpliv azbesta na zdravje 
 

Če zaposlujete ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili izpostavljeni azbestu, morate: 

• ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je opisana v tem priročniku); 

• zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih; 

• zagotoviti, da je komunikacija učinkovita (npr. da je ne ovirajo jezikovne prepreke); 

• zagotoviti, da razumejo, kako pomembno je čim bolj zmanjšati izpostavljenost; 

• zagotoviti informacije o povečanem tveganju, ki nastane ob kombinaciji kajenja in 
izpostavljenosti azbestu, s čimer kadilce spodbujate, da prenehajo kaditi;  

• ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki je lahko povezano z 
azbestom. 

Materiali, ki vsebujejo azbest 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, katerih delo vključuje možnost stika z materiali, ki 
vsebujejo azbest (kot so tisti, opisani zgoraj), morate: 

• zagotoviti ustrezno usposabljanje, da bodo delavci zmožni prepoznali materiale, ki 
lahko vsebujejo azbest, in da bodo vedeli, kaj je treba storiti, če naletijo na materiale, 
ki bi lahko vsebovali azbest; 

• pridobiti dobre in zanesljive podatke o prisotnosti ali odsotnosti materialov, ki 
vsebujejo azbest, npr. s pomočjo načrtov zgradb in/ali arhitektov zgradb (nekatere 
države članice zahtevajo, da mora odgovorna oseba pripraviti popis vseh materialov v 
zgradbi, ki vsebujejo azbest); 

• zagotoviti, da se vodi (npr. to se lahko izvaja znotraj vaše organizacije ali pa to izvaja 
lastnik zgradbe) dobra evidenca materialov, za katere je potrjeno, da vsebujejo ali ne 
vsebujejo azbesta; 

• na lokaciji zagotoviti pisne informacije o prisotnosti znanih materialov, ki vsebujejo 
azbest, vključno s popisom azbesta in opozorili, kjer je to potrebno;  

• zagotoviti pisna navodila za postopke, ki jim je treba slediti ob nepričakovanem stiku 
z materiali, ki vsebujejo azbest (v skladu s priporočili v poglavjih 9 in 10).  

•  
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Ocena tveganja in načrtovanje pred začetkom dela 

 

 

 

 

 

 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko naleteli na materiale, ki 
vsebujejo azbest, (se) morate: 

• imeti pripravljeno pisno oceno tveganja in pisni načrt dela za vsako delo posebej; 

• zagotoviti, da ocena tveganja upošteva značilnosti posameznega delovišča in 
posameznih dejavnosti ter vključuje ustrezno osnovo za oceno možne 
izpostavljenosti;  

• zagotoviti, da ocena tveganja obravnava izpostavljenost vseh, ki bi lahko bili 
prizadeti (npr. delavci, prebivalci, drugi izvajalci itd.); 

• zagotoviti, da je načrt dovolj podroben in se nanaša na ustrezno delovišče in ustrezne 
dejavnosti; 

• v načrt vključiti vsa pripravljalna dela (npr. pred postavitvijo zaprtega prostora); 

• v načrt vključiti jasno skico delovišča, na kateri je prikazana lokacija opreme (npr. 
zaprt prostor, zračne zapore, dekontaminacijske enote, podtlačne enote, tranzitne poti 
za odpadke in varni zabojniki za odpadke); 

• posvetovati z delavci, ki imajo praktično znanje, da bosta ocena tveganja in načrt dela 
realna; 

• zagotoviti, da so kopije ocene tveganja in načrta dela na razpolago na delovišču in 
vsem tistim, ki sodelujejo pri izvajanju del; 

• zagotoviti, da se ocena tveganja in načrt dela razložita delavcem in vsem ostalim, ki 
jih delo zadeva; 

• zagotoviti, da se ocena tveganja in načrt dela predložita organom pregona, če to 
zahteva nacionalna zakonodaja; 

• vključiti postopke za ravnanje v nujnih primerih (vključno s tistimi, opisanimi v točki 
5.1). 

•  
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Postopek odločanja 

 

Usposabljanje 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko naleteli na azbest, morate: 

• izvesti oceno tveganja za to delo; 

• izpeljati postopek odločanja, da določite ustrezen potek dejavnosti (tj., da se odločite 
za odstranitev ali pa za pripravo materiala do varnega stanja in njegovo ohranitev ter 
upravljanje na mestu; in ali je delo treba uradno prijaviti);  

• izdelati in voditi pisno evidenco o vrsti materiala (npr. napršeni premaz, izolacijske 
plošče ali azbestni cement) in njegovem stanju (npr. komentarji o vrsti poškodb in 
lokaciji, po možnosti s pomočjo fotografij). 

• voditi evidenco o dokazih, ki so bili uporabljeni pri oceni verjetne koncentracije za 
oceno tveganja; 

• voditi evidenco postopka odločanja (npr. odgovorov na vprašanja v ustreznih logičnih 
shematskih prikazih); 

• načrtovati delo, urediti vzorčenje zraka, če dokazi o verjetnih koncentracijah pri 
takšnem delu niso trdni.  

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, katerih delo vključuje tveganje za izpostavljenost azbestu, 
morate:  

• zagotoviti ustrezno začetno usposabljanje, kot je opisano zgoraj, preden začnejo 
izvajati dela; 

• vsaj enkrat na leto, in v primeru sprememb v postopkih ali vrstah del, oceniti njihove 
potrebe po usposabljanju za osvežitev znanja in voditi evidenco ocenjevanja; 

• urediti redno poučevanje za specifične naloge (ki se včasih imenuje „pogovori ob 
škatli za orodje“), zlasti če ima posamezno delo kakšne posebne značilnosti; 

• urediti usposabljanje pri usposobljenem ponudniku usposabljanja (tj. pri organizaciji 
ali osebi, ki pozna pravilne postopke, dobro delovno prakso in spretnosti 
usposabljanja); 

• zagotoviti, da je vsakemu udeležencu usposabljanje na voljo v jeziku, ki ga dobro 
razume;  

• voditi evidenco o uspešno zaključenih usposabljanjih za vsakega posameznika, ki 
mora biti na razpolago na lokaciji; 

• zagotoviti ustrezen nadzor delovišča s strogim nadzorom na novo usposobljenih 
delavcev.  
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Oprema 

 

Splošna načela za zmanjševanje izpostavljenosti 

 

 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo pri delu z azbestom uporabljali navedeno opremo, 
morate zagotoviti: 

• da je na razpolago ustrezna oprema, ki mora biti v dobrem stanju; 

• da se oprema vzdržuje v dobrem stanju, tj. da se redno pregleduje, vzdržuje in 
servisira; 

• da se vodi evidenca pregledov in servisiranj; 

• da so delavci usposobljeni za ustrezne naloge, izbor, izbiro, omejitve in pravilno 
uporabo opreme za zaščito dihal; 

• ustrezen nadzor za preverjanje, ali se oprema pravilno uporablja; 

• preverjanje, ali se oprema za zaščito dihal pravilno vzdržuje in uporablja.  
•  

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko naleteli na azbest, morate: 

• zagotoviti ustrezno usposabljanje, da bodo lahko prepoznali obseg dela, ki ga lahko s 
svojim znanjem ustrezno izvajajo (glej poglavje 7); 

• zagotoviti opremo za zgoraj navedene korake glede na situacijo; 

• urediti in zagotoviti ustrezno vzdrževanje in redne preglede te opreme;  

• zagotoviti pisna navodila, v katerih so navedeni postopki za ravnanje v posebnih 
okoliščinah na delovišču.  

•  
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Dela, ki bi lahko bila povezana z azbestom 
 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi (ki opravljajo poklice, naveden v priročniku o najboljši 
praksi), ki opravljajo dela na konstrukciji ali opremi zgradbe, ki bi lahko vsebovala materiale, 
ki vsebujejo azbest, morate: 
• zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni za prepoznavanje materialov, ki bi lahko 

vsebovali azbest; 
• pred začetkom izvajanja del temeljito raziskati vse v zvezi s prisotnostjo azbesta; 
• oceniti tveganje za izpostavljenost azbestu; 
• zagotoviti pisna navodila, kaj morajo delavci storiti, če nepričakovano pridejo v stik z 

azbestom oziroma če nenamerno poškodujejo material, ki bi lahko vseboval azbest 
(takoj prenehati z delom, preprečiti izpostavljenost drugih, preprečiti razširjanje 
kontaminacije); 

• če in ko se to zgodi, poskrbeti za analizo sumljivega materiala oziroma ukrepati, kot da 
vsebuje azbest. 

Če je prisotnost azbesta potrjena, (se) morate:  
• oceniti, ali bo izpostavljenost delavcev pri čiščenju samo občasna in nizke 

intenzivnosti;  
o če je tako, potem tega dela ni treba prijaviti odgovornemu organu države članice (in 

velja praksa, navedena v poglavju 11); 
o če ni tako, potem je delo treba obravnavati kot delo, ki ga je treba prijaviti (poglavje 

12); 
o ne glede na to, ali je delo treba prijaviti ali ne, je treba izdelati pisno oceno tveganja, 

ki mora biti na razpolago; 
• odločiti, ali boste v skladu z nacionalnimi predpisi zaposlili strokovnega izvajalca 

(poglavje 6); 
• o dogodku poročati nacionalnemu organu (kjer je to potrebno); 
• voditi evidenco dokazov (laboratorijska analiza vzorcev) in vzrokov za svoje odločitve; 
• dogodek preučiti in uvesti ustrezne ukrepe, da se podobni dogodki v prihodnosti ne 

bodo več dogajali; 
• kjer je to potrebno, zabeležiti izpostavljenost delavcev azbestu in posameznikom 

zagotoviti podatke iz njihovih zdravstvenih kartotek (glej poglavje 19); 

• najboljša praksa je ohraniti dokumentacijo (npr. o usposabljanju, ocenah tveganj, pisnih 
navodilih za delo, vseh laboratorijskih analizah in opombah o vseh dogodkih). 
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Delo z azbestom z nizko stopnjo tveganja 
Praktični postopki 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z nizko stopnjo tveganja na 
materialih, ki vsebujejo azbest, morate poskrbeti, da se izvedejo načrtovanje, priprava, 
usposabljanje itd., kot je opisano zgoraj in v prejšnjih poglavjih.  

Pri oceni tveganja morate zagotoviti, da ustrezno zajema tveganja, ki so jim izpostavljeni 
delavci in drugi. 

V pisna navodila, kako naj se delo na lokaciji izvaja, morate vključiti praktične postopke, 
opisane spodaj, z vsemi podrobnostmi, ki veljajo za lokacijo (npr. pot, ki naj se uporablja 
za odstranjevanje odpadkov).  

Omejite število ljudi, ki sodelujejo pri delu. 

Zagotoviti morate tudi, da je oprema, potrebna za izvajanje teh postopkov, na razpolago 
in v dobrem delovnem stanju. 

Zagotoviti morate ustrezno vodenje in nadzor, s pomočjo katerih pregledujete in 
preverjate, ali delo poteka v skladu z navodili za varne delovne prakse. 

Izdelajte in shranite zapise o osebju, trajanju dela in izmerjeni oziroma ocenjeni 
izpostavljenosti azbestu. 

 
Čiščenje žlebov na strehi iz azbestnega cementa 

 

 

 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo čistili umazanijo iz žlebov na strehi iz azbestnega 
cementa, morate predvidevati, da umazanija vsebuje azbest. Zato morate zagotoviti in urediti: 

• da se pri oceni tveganja upoštevajo tveganja, povezana z azbestom, in tveganja, 
povezana s padci z višine, ter da ocena zajema tudi upoštevanje tveganj za druge 
osebe (zaradi azbesta ali zaradi materiala, ki lahko pade z višine); 

• da obstajajo pisni načrti dela, kot so opisani zgoraj, ki zajemajo tudi varno delo na 
višini;  

• da je prisotno najmanjše možno število ljudi; 

• da so ustrezno usposobljeni za tveganja zaradi azbesta in za delo na višini;  

• da imajo na razpolago ustrezno zaščitno in varovalno opremo; 

• da je urejeno vse potrebno za ustrezno odstranjevanje odpadkov (glej poglavje 15); 

• da so vizualni pregledi, ki se izvajajo po zaključku del, strogi.  
•  
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Dela z azbestom, ki jih je treba prijaviti 
Predpriprava 

 

Zavarovanje, zdravniški pregledi in evidence izpostavljenosti 

 

 

 

Kot je opisano v prejšnjih poglavjih, če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z 
materiali, ki vsebujejo azbest in jih je treba prijaviti, (se) morate: 
• zagotoviti, da se izvedejo načrtovanje (ocena tveganja in načrt dela), priprava, 

usposabljanje itd., da so na lokaciji na razpolago vse potrebne evidence in da jih delavci 
razumejo (poglavja od 5 do 7);  

• zagotoviti, da je poskrbljeno za varnost in zaščito drugih; 
• posvetovati z upravniki zgradb in vsemi drugimi zainteresiranimi osebami, da zagotovite, 

da načrt dela ustreza namenu in da se pri izvajanju del ne bodo pojavila nobena druga 
tveganja za zdravje in varnost; 

• zagotoviti, da so v nujnih postopkih v načrtu dela upoštevani nujni postopki za celotno 
delovišče in da glavno osebje razume vse pomembne nujne postopke; 

• zagotoviti, da natančen, lokaciji prilagojen načrt dela (ki ga izdela usposobljena oseba) 
v celoti zajema praktične informacije v zvezi z lokacijo (npr. pot, ki se uporablja za 
odstranjevanje odpadkov ter vsa druga tveganja za zdravje in varnost v bližini lokacije ali 
zaradi azbesta) (poglavje 5); 

• zagotoviti, da je na razpolago in v dobrem delovnem stanju vsa oprema (vključno z 
osebno varovalno opremo in varovalno opremo za zaščito dihal), potrebna za izvajanje 
teh postopkov, in da so ji priložene lahko sledljive evidence rednih pregledov, ki jih 
morajo opraviti usposobljene osebe (poglavje 8); 

• zagotoviti, da je mogoče vse delavce, ki delajo z azbestom enostavno identificirati s 
primerjavo v evidenci (poglavje 7). 

 

Kot delodajalec delavcev, izpostavljenih azbestu, morate:  
• vzdrževati zadostno stopnjo zavarovanja; 
• vsem delavcem zagotoviti zdravniške preglede glede azbesta preden so izpostavljeni 

azbestu in vsaj enkrat na 3 leta po tem (poglavje 19); 
• zagotoviti, da se zdravniška spričevala in evidence izpostavljenosti hranijo najmanj 40 let;
• zagotoviti, da se vse druge evidence ohranjajo v dobrem stanju in hranijo vsaj 10 let. 
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Obveščanje 

 

Z zakonom predpisane zahteve o upravljanju 

Direktiva 2003/18/ES zahteva, da pred začetkom izvajanja del predložite „pristojnemu 
organu (države članice) obvestilo v skladu z državno zakonodajo, predpisi in upravnimi 
določbami“ (ki lahko določajo, koliko časa vnaprej mora biti obvestilo predloženo – npr. 14 
ali 28 dni). „V obvestilu mora biti vsaj kratek opis: 
• lokacije delovnega območja; 
• vrst in količin uporabljanih materialov, ki vsebujejo azbest; 
• dejavnosti in postopkov, ki se uporabljajo; 
• števila vključenih delavcev; 
• datuma začetka in trajanja dela; 
• ukrepov, sprejetih za omejitev izpostavljenosti delavcev azbestu.“ 

Obvestilo lahko vključuje tudi: 
• načrt del; 
• kontaktne telefonske številke; in 
• pričakovane datume drugih ključnih elementov dela (npr. dimnega preskusa 

neoporečnosti zaprtega prostora in preskusov sprejemljivosti). 

„Novo obvestilo je treba predložiti vedno, kadar se zaradi spremembe delovnih pogojev 
izpostavljenost azbestnemu prahu ali materialom, ki vsebujejo azbest, lahko znatno poveča.“ 
Nacionalne organe oblasti morate obvestiti tudi o vseh spremembah delovnega načrta in o 
občutnejših spremembah metod dela. 
 

 
Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z materiali, ki vsebujejo azbest, in jih 
je treba prijaviti, morate kot del priprav: 

• imenovati pristojnega vodilnega delavca, ki bo nadziral izvajanje del. 
 
Pri upravljanju lokacije morate zagotoviti, da je delovno območje pod ustreznim nadzorom: 

• delovno območje mora biti ustrezno ločeno in ograjeno; 
• vedno morajo biti vidna obvestila in prepreke; 
• ustrezno mora biti poskrbljeno za varnost delavcev in drugih; 
• med izvajanjem del mora biti poskrbljeno za ustrezno nadzorovanje zraka okrog 

zaprtega prostora (glej poglavje 16 priročnika o najboljši praksi), rezultati tega 
spremljanja pa morajo biti takoj na razpolago nadzornikom lokacije; 

• enota za dekontaminacijo mora biti v dobrem delovnem stanju od začetka izvajanja 
del na lokaciji do demontaže zaprtega prostora; 

• izdelan mora biti načrt za nujne primere, ki vsebuje ustrezne posebne informacije v 
zvezi z lokacijo, npr. podatke o stikih za lokalno bolnišnico. 

Naročiti morate tudi izvedbo neodvisnega preskusa sprejemljivosti, ki ga mora izvesti 
usposobljena oseba. 
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Zaprti prostor za odstranjevanje azbesta 

Osebna dekontaminacija 

 

Zatiranje prahu 

 

Če zaposlujete ljudi za odstranjevanje materiala, ki vsebuje azbest, morate zagotoviti 
učinkovit nadzor, da poskrbite: 

• da se ravna v skladu z varnostnimi postopki; in 

• da se uporabljajo samo metode odstranjevanja, navedene v načrtu dela; 

• da se morebitna odstopanja od del NE izvedejo brez predhodnega pregleda ocene 
tveganja in načrta dela; 

•  da odstranjevanje azbesta sledi najboljši praksi (kot je opisana v tem priročniku). 

 

 

 
Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z materiali, ki vsebujejo azbest in je ta 
dela treba prijaviti, morate kot del priprav zagotoviti: 

• da pripravo delovišča in postavitev zaprtega prostora izvajajo ustrezno usposobljeni 
pristojni delavci; 

• da ocena tveganja in načrt dela vključujeta pripravo delovišča; 
• da pripravljalna dela potekajo pod ustreznim nadzorom in inšpekcijskimi pregledi; 
• da so nameščeni učinkoviti sistemi za nadzorovanje, pregledovanje in vzdrževanje 

zaprtega prostora (glej točko 12.7).  
 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki odstranjujejo azbest, morate zagotoviti: 

• da so ustrezno usposobljeni za uporabo dekontaminacijske enote;  

• da se kontaminirane zaščitne obleke s kapuco za enkratno uporabo, brisače in 
filtri na umazanem koncu odlagajo v vreče kot odpadki, kontaminirani z 
azbestom; 

• da se enota vzdržuje v dobrem stanju, da je opremljena z vsemi potrebščinami 
(toplo vodo, gelom za prhanje, ščetkami za nohte, brisačami itd.) in zaščitena 
pred izjemnimi vremenskimi razmerami (npr. zmrzovanjem vode).  

•  
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Rušenje 

Če zaposlujete ljudi pri rušenju, ki vključuje materiale, ki vsebujejo azbest, morate zagotoviti: 

• da delavci, ki opravljajo različne dejavnosti na delovišču, med seboj učinkovito 
sodelujejo in zlasti da delavci, ki opravljajo rušenje, ne ogrožajo delavcev, ki 
odstranjujejo azbest, in obratno; 

• da odstranjevanje azbesta sledi najboljši praksi (kot je opisana v tem priročniku). 

• da so vsi delavci ustrezno usposobljeni (npr. da lahko delavci, ki opravljajo rušenje, 
prepoznajo materiale, ki bi lahko vsebovali azbest, in da vedo, kaj je treba storiti, če 
pridejo v stik s takimi materiali); 

• da se materiale, ki vsebujejo azbest in so odkriti med rušenjem, odstrani in zavrže kot 
odpadke, kontaminirane z azbestom.  

 

 

Delavec in delovno okolje 

Če zaposlujete ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili azbestu izpostavljeni v pogojih, kot so 
opisani v tem poglavju, morate: 

• spremljati stanje delavcev in imeti pripravljen sistem za zagotavljanje, da njihova 
varnost ni ogrožena (npr. zaradi manjše učinkovitosti varovalne opreme za zaščito 
dihal, ker delavci nosijo brade ali zalizke; ali ponovne ocene izbire varovalne opreme 
za zaščito dihal, če se fizične značilnosti delavca občutno spremenijo); 

• upoštevati praktične težave za zmanjševanje tveganj, da bi delo povzročalo mišično-
skeletne motnje ali oviralo pravilno uporabo varovalne opreme za zaščito dihal;  

• vzpostaviti učinkovite sisteme za doseganje ustreznih temperaturnih pogojev na 
delovnem mestu, kot so: 

• hlajenje/ogrevanje; 

• potrošne obloge preko vročih elementov; 

• ustrezna varovalna obleka; 

• dodatno prezračevanje; 

• razporeditev dela z ustreznimi odmori; 

• urediti ustrezno spremljanje za preverjanje dobrega počutja delavcev. 
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Odstranjevanje odpadkov 

Če zaposlujete ljudi, katerih delo vključuje odstranjevanje odpadkov, ki vsebujejo azbest, 
morate: 

• izvesti oceno tveganja (kot je določeno v poglavju 5), da ocenite njihovo potencialno 
izpostavljenost in potencialno izpostavljenost drugih pri delu; 

• zagotoviti pisna navodila za metode dela, ki zmanjšujejo izpostavljenost delavcev 
azbestu v zraku; 

• ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je opisana v tem priročniku); 

• zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih; 

• urediti ustrezno spremljanje in nadzorovanje koncentracij azbestnih vlaken v zraku, 
da določite izpostavljenost delavcev in drugih azbestu; 

• voditi evidence o odstranjenem azbestu (npr. mesta serij odpadkov na deponijah); 

• zagotoviti, da je delavcem na voljo ustrezna osebna varovalna oprema (npr. varovalna 
oprema za zaščito dihal in zaščitna obleka s kapuco, če tako zahtevajo rezultati ocene 
tveganja) in da jo pravilno uporabljajo; 

• ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki vključuje azbest. 
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Spremljanje in meritve 

 

Druge udeležene osebe 

 

 

 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki odstranjujejo azbest, morate: 
• zagotoviti, da preskuse (spremljanje osebne izpostavljenosti, preskuse 

sprejemljivosti) izvaja pristojna akreditirana oseba oziroma organizacija; 
• zagotoviti, da spremljanje vlaken v zraku, če je to potrebno, izvaja oseba ali 

organizacija, ki je neodvisna od izvajalca za dela z azbestom; 
• organizaciji, ki izvaja spremljanje, pred prihodom na lokacijo zagotoviti načrt dela; 
• izvajati strategijo spremljanja, ki ustreza vrsti, obsegu, lokaciji in zahtevnosti 

azbestnih del; 
• voditi evidenco zaposlenih (ki izvajajo delo, ki ga je treba prijaviti), v kateri so 

zabeležene dejavnosti delavcev in izpostavljenosti, ki so jim bili podvrženi, jo hraniti 
najmanj 40 let in zagotoviti, da je na voljo: 
o odgovornemu nacionalnemu organu in zdravniku, odgovornemu za izvajanje 

zdravstvenega nadzora; 
o posameznikom za dostop do evidenc o njihovi izpostavljenosti; 
o predstavnikom delavcev za skupinske podatke v evidenci; 

• zagotoviti, da se spremljanje osebne izpostavljenosti izvaja redno, v skladu z 
nacionalnimi zahtevami, in da se evidence hranijo najmanj 40 let; 

• na podlagi rezultatov, ki jih predloži organizacija, odgovorna za spremljanje, 
nemudoma ukrepati. 

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki so kakor koli udeleženi pri delu z materiali, ki vsebujejo 
azbest, morate zagotoviti: 

• da razumejo svojo vlogo glede preprečevanja in zmanjševanja izpostavljenosti za 
sebe in/ali za druge; 

• da se vsi materiali, ki vsebujejo azbest in ostanejo na mestu, spremljajo, upravljajo in 
ustrezno vzdržujejo; 

• da vsi potencialni tehnični predlogi izvajalcev izkazujejo visoke standarde nadzora in 
preprečevanja izpostavljenosti azbestu; 

• da izpolnjujete zahteve v okviru nacionalnih predpisov in nacionalne zakonodaje, npr. 
v nekaterih državah članicah morajo podizvajalci imeti licence.  
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Azbest na drugih mestih (vozilih, strojih itd.) 

Če zaposlujete ljudi, ki so pri svojem delu izpostavljeni azbestu, morate: 

• ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je opisana v tem priročniku); 

• zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih; 

• zagotoviti, da razumejo, kako pomembno je čim bolj zmanjšati izpostavljenost; 

• izvesti oceno tveganja, da določite najverjetnejšo izpostavljenost azbestu; 

• zagotoviti pisna navodila (metoda dela), ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
izpostavljenost; 

• zagotoviti zadostno in ustrezno opremo (za nadzor prahu in osebno zaščito, kot je 
opredeljeno v poglavju 12); 

• urediti ustrezen nadzor s strani neodvisnega analitika, ki mora določiti dejansko 
izpostavljenost; 

• ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki je lahko povezano z 
azbestom. 

 

Zdravstveni nadzor 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili izpostavljeni azbestu, 
morate: 

• za delavce, ki so pri svojem delu v stiku z azbestom, urediti zdravniški pregled pred 
začetkom izvajanja del z azbestom in vsaj enkrat vsaka tri leta (ali bolj pogosto, če 
tako zahtevajo nacionalni predpisi) po tem, dokler traja izpostavljenost azbestu;  

• za delavce, pri katerih obstaja možnost izpostavljenosti azbestu, na podlagi ocene 
tveganja (glej poglavje 5 in točko 6.3 priročnika) oceniti, ali je zdravstveni nadzor 
priporočljiv ali potreben; 

• o boleznih, ki jih je treba prijaviti (kot so azbestoza, pljučni rak ali mezoteliom) in ki 
se pojavljajo pri delavcih, izpostavljenih azbestu, poročati v skladu z nacionalnimi 
predpisi; 

• hraniti evidence o zdravju in zdravniških pregledih. Nacionalni predpisi lahko 
določajo, katere podatke je treba zabeležiti (npr. zaključek zdravniških pregledov 
glede azbesta) in minimalni rok, kako dolgo jih je treba hraniti. Evidence hranite vsaj 
40 let. Če vaša organizacija preneha delovati, potem morate urediti, da se zdravstveni 
podatki prenesejo na ustrezno mesto za shranjevanje (ki je lahko določeno v 
nacionalnih predpisih); 

• zagotoviti, da je delavce mogoče enostavno prepoznati za primerjavo s temi 
evidencami. 

 


