MUNKABIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

MUNKABIZTONSÁGI VÁLASZOK

Milyen veszélyek fordulnak elő ruházati termék
gyártása során?

Előforduló veszélyek csökkentésének, megszüntetésének módjai:

• gépek kezeléséből adódó veszélyek
• gépek energiaellátásából származó veszélyek
• gépek üzemeléséből keletkező veszélyek
• nem megfelelően karbantartott, ellenőrzött gépek
használatából adódó veszélyek
• nem megfelelő kéziszerszámok használatából adódó veszélyek
• alapanyagok, félkész- és késztermékek mozgatásából adódó veszélyek
• egyéni védőeszköz használatának hiányából adódó
veszélyek
•
nem megfelelő egyéni védőeszköz használatából
adódó veszélyek
• oktatás hiányossága miatt kialakuló veszélyek
• nem elegendő tapasztalat birtokában végzett munka
• figyelmetlen munkavégzés
• munkakörnyezet hiányosságai miatti veszélyek
• rossz megvilágítás miatt képződő veszélyek (káprázat, illetve megvilágítás hiánya)
• túl meleg, vagy túl hideg munkakörnyezet miatti figyelemcsökkenés
• egyenetlen padozat miatti elbotlás
• nedves padozat miatti elcsúszás
• pszichikai okok (pl. teljesítménykényszer, munkahely féltése) miatt bekövetkező sérülések

• rendszeres munkáltatói ellenőrzés, a hiányosságok
kijavításának dokumentálása
•m
 unkavédelmi szakember alkalmazása
•g
 épek rendszeres vizsgálata
• gépek tervszerű karbantartása, észlelt hiányosságok
kijavítása
•
megfelelő minőségű és állapotú kéziszerszámok,
eszközök használata
• biztonságosabb, fejlettebb gépek beállítása a termelésbe
• rendszeres (ténylegesen megtartott) munkavédelmi
oktatás
•o
 ktatási tematika rendszeres frissítése
• munkavállalók bevonása a hiányosságok jelzéséhez
(akár motiváltan)
• munkavédelmi képviselő választása, az ő munkájának
segítése
• technológia vizsgálata: veszélyes anyagok kiválthatóak-e nem veszélyes anyagokkal
• megfelelő megvilágítás, hőmérsékleti viszonyok biztosítása
•
technológia vizsgálata: munkavállaló igénybevétele csökkenthető-e (például munkaszervezéssel, kézi
anyagmozgatás csökkentésével)
• munkavállalók bevonása a műszaki, munkabiztonsági
fejlesztések előkészítésébe, munkavállalókkal történő gyakori konzultáció
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TÁJÉKOZTATÓ
a ruházati termék gyártásának
egészséget és biztonságot
veszélyeztető kockázatairól
és a megelőzés lehetőségeiről

A RUHAIPAR
A ruhaipar kész alapanyagokból állít elő különböző ruházati cikkeket (ilyen pl. az alsó- és felső- valamint a
bőrruházat, a munka- és védőruha, kiegészítők, pl. sapka, szabott kesztyű, harisnya stb.) és konfekcionált szőrmeipari termékeket.
A ruhaipar továbbfeldolgozó iparág, amely a kész lapterméket alakítja át konfekcionált termékké. A gyártási folyamat lépései: a gyártmánytervezés, a nyersanyag- és gyártáselőkészítés, a szabás, az előgyártás,
a varrodai megmunkálás (varrás, ragasztás, hegesztés, nedves hőmegmunkálás) és a befejező műveletek.
A gyártás jelentős élőmunkát kíván, amely jellemzően kis- és közép vállalkozásoknál, túlnyomórészt női
munkaerőállománnyal, esetleg bedolgozók foglalkoztatásával valósul meg.

A RUHÁZATI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁNAK
FŐBB EGÉSZSÉGI VESZÉLYEI

A VESZÉLYEKBŐL EREDŐ KOCKÁZATOK
(BETEGSÉGEK)

1. A munkavégzés jellegéből adódó hatások: zárttéri
termekben, személyi eszközökkel, szalagmunkában,
főként ülő helyzetben végzett tevékenység, amit ismétlődő és megerőltető munkamozzanatok, monotónia, gyakori kényelmetlen testhelyzet és jelentős
statikus izomterhelés jellemez. A munka könnyű
(időnként közepesen nehéznek minősülő, energetikai
megterheléssel is járó) fizikai és szellemi (képernyő
előtt folytatott) tevékenységet jelent.
2. 
A munkakörülmények veszélyt jelentő hatásai:
rossz megvilágítás, nem optimális klíma (gőz és hő),
a nem megfelelő szellőzés és szellőztetés, a munkatér légszennyezettsége, nem megfelelő hulladékkezelés, takarítás, szociális és közegészségügyi
feltételek (pl. nem biztosított a megfelelő klíma és a
folyadékpótlás).
3. A munkakörnyezet kóroki tényezői: a zaj- és a rezgésterhelés; mechanikai (vágás, szúrás stb.), termikus kockázat; az elektromágneses terek; a nem
ergonomikus munkaállások és munkaeszközök; a
rossz munkaszervezés, a műszakos munka, a túlórázás, a feszített munkatempó, a teljesítménykényszer,
a fokozott figyelemkoncentráció, a felelősség; a textilről leváló szilárd részecskék (szálpihék, por stb.)
és a vegyi expozíciók (az alapanyagokban előforduló
és a bőrrel érintkezve, valamint a levegőből tüdőbe
jutva aggodalomra okot adó vegyületek, ragasztók,
folttisztító szerek, stb.).

1. Mozgásszervi rendellenességek: kéztőalagút
szindróma, könyökfájdalom, bicepsz és rotátor
köpeny íngyulladás, nyaki-, háti ideggyök bántalom, térdízületi elfajulás, gerincsérv, stb.
2. Pszichoszociális kórképek:
viselkedési problémák (zavartság, szociális kapcsolatok romlása), pszichés panaszok (depres�szió), pszichoszomatikus betegségek (alvászavarok, kimerültség, szív- és érrendszeri valamint
egyéb rendellenességek, magas vérnyomás, stb.)
3. 
Légzőszervi panaszok és különböző allergiák:
szem, orr, torok és légúti irritáció; foglalkozási
asztma, bőrallergia és irritatív dermatitis, ujjak
bőrfekélyei, stb.
4. Idegrendszeri mérgezési tünetek (központi idegrendszer működési zavarai és neuropátiák, stb.)
5. Foglalkozási daganatok: húgyhólyag-, végbél-,
orr-, garat- és tüdőrák, stb.
6. Zaj- és rezgésterhelés által okozott: halláskárosodás, kéz-kar és egésztest vibrációs ártalom, stb.
7. Mechanikai és termikus kockázat okozta sérülések

A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI,
INTÉZKEDÉSEK
• A munkahely megfelelő tervezése és kialakítása.
• Helyes kockázatértékelés megvalósítása.
• Kollektív és egyéni védelem biztosítása.
• Egészségi ellenőrzés (alkalmassági, kiegészítő és
BEM vizsgálatok, szűrések, stressz-kezelés stb.).

