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““ЗдравиЗдрави работнициработници вв здравословназдравословна
ии безопаснабезопасна работнаработна средасреда””

Прилагане на единен подход за оценка на риска- методика, единни
критерии,комплексност, екипност, приоритети, непрекъснат процес;

Периодичен мониторинг на факторите на работната среда (тежки
метали ,шум и др.) – собствени ресурси, метод за контрол, подход за
управление на рисковите източници и степента на риска;

Активно въздействие върху експозицията на рисковия фактор –
реорганизация, взаимозаменяемост, длъжностно преразпределение, 
дистанционно управление, благоустрояване на КИП-залите, пасивно
електронно наблюдение на проблемни зони;

Дългосрочен акцент в прилагането на техническите и
технологични мерки – базисни програми за привеждане на
физичните и химични фактори в хигиенните норми; постоянна
координация между инвестиционната програма и приоритетите по
БЗР.

ЯСНА ЦЕЛ КОНКРЕТНИ НАСОКИ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗВОДИ И МЕРКИ



““ЕкипнотоЕкипното взаимодействиевзаимодействие ее вв основатаосновата нана успехауспеха!!””
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Лични предпазни средства и специално
работно облекло-осъзнато и правилно
използване, поддържане и съхранение;
Санитарно-битови условия- осигуряване на
оптимални условия и поддръжка, лична хигиена, 
обща хигиена;
Медицинско профилактично наблюдение на
изложените на риск лица – обхват, 
периодика,скринингови подходи, рискови групи;
Непрекъсната информираност и обучение-
комуникативни подходи, изграждане и
поддържане на система за обучение по
правилата по БЗР;
Хранителен и питеен режим –превантивност;
Устойчиво прилагане на целеви дългосрочни
профилактични програми



ДобритеДобрите практикипрактики попо БЗРБЗР –– гаранциягаранция заза
устойчивоустойчиво развитиеразвитие нана фирматафирмата!!

І. “Защита от тежките метали-олово и
кадмий”- въведена в действие 1998;

ІІ. “Антишумова програма”- въведена в
действие 2003;

ІІІ. “Вентилации, риск,здраве”-
въведена в действие 2005;

ІV. “Физиологичен режим на труд и
почивка” в Цинкова електролиза на
ОЦП - въведена в действие 2003;

V. „Да работим по проблема стрес”-
въведена в действие 2005;



ПревантивниятПревантивният подходподход ее възможновъзможно найнай--ефективенефективен!!

VІ. Общоукрепващи и възстановителни
процедури в БВ “Копривките”,парк
Родопи – въведена 2003 по критерии от
риска по БЗР;

VІІ. Профилактика и възстановяване на
мускулно-скелетните увреждания
(МСУ) – въведена 2007 г.



14.04.2011 14.04.2011 годгод..

ЗдравословнатаЗдравословната ии безопаснабезопасна работнаработна средасреда ее
реалнареална ии постижимапостижима!!

ТърсетеТърсете екипнотоекипното взаимодействиевзаимодействие!!


