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Για κάθε εργασία πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλ-
ληλα γενικά µέτρα ασφάλειας και οι εργαζόµενοι να 
χρησιµοποιούν, κατά περίπτωση, ατοµικά µέτρα προ-
στασίας.

Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να εκτελούνται εργασί-
ες από αναρµόδια πρόσωπα και ποτέ η ανάγκη να τε-
λειώσει γρήγορα µια δουλειά δεν πρέπει να γίνεται σε 
βάρος των κανονισµών ασφάλειας.

Το προσωπικό που 
εργάζεται σε εγκα-
ταστάσεις βιολογι-
κού καθαρισµού 
είναι σκόπιµο να 
περνά από ιατρικό 
έλεγχο τουλάχι-
στον µια φορά το 
εξάµηνο, ενώ κάθε επαγγελµατική ασθένεια, ατύχη-
µα κ.λπ. πρέπει να δηλώνεται αµέσως στις αρµόδιες 
αρχές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

κλειστούς χώρους, να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες 
ασφάλειας π.χ. να ελέγχετε αν η ατµόσφαιρα έχει αρ-
κετό οξυγόνο ή δηλητηριώδη αέρια και να χρησιµο-
ποιείτε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) και τον 
κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό. 

Μην καπνίζετε, µην τρώτε και µην πίνετε στα ση-
µεία όπου υπάρχει χηµική ή βιολογική µόλυνση.

Αν έχετε ευαισθησία στο λατέξ, να χρησιµοποιείτε 
γάντια από άλλο υλικό.

Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να υποβάλλονται σε πε-
ριοδικές εξετάσεις από το γιατρό εργασίας για να 
διαπιστωθούν γρήγορα πιθανά συµπτώµατα αλλερ-
γιών ή άλλων προβληµάτων.

Μάθετε να χρησιµο-
ποιείτε τις τεχνικές 
για την ανύψωση 
και τη µετακίνηση 
βαριών αντικειµέ-
νων όπως τα εµπο-
ρευµατοκιβώτια χη-
µικών ουσιών.

         ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ δεν πρέπει να εκτελεί εργασίες µόνο ένας εργα-

ζόµενος.

Πρέπει πάντα να υπάρχει και δεύτερο άτοµο ικανό να 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχή-

µατος ή να καλέσει βοήθεια.

Εργασίες σε κλειστές δεξαµενές ή όπου υπάρχει κίν-
δυνος τοξικών αερίων πρέπει να γίνονται µόνο µε 
την παρουσία αρµόδιου ατόµου και αφού ελεγχθεί η 
απουσία τοξικών αερίων ή η έλλειψη οξυγόνου.

Στόχος των εµβολιασµών είναι η δηµιουρ-
γία ειδικής άµυνας του οργανισµού –ανο-

σοποίηση- για µια συγκεκριµένη νόσο.

Οι εµβολιασµοί δεν προστατεύουν µόνο τον 
εργαζόµενο, βοηθούν σηµαντικά και στην 
εξαφάνιση πολλών λοιµωδών νοσηµάτων.

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ν. 1568/85: Ο γιατρός εργασίας εκτελεί προ-
γράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων (άρ-
θρο 10 παρ. 2).
Π.∆. 186/95: Πρέπει να διατίθενται αποτελε-
σµατικά εµβόλια στους εργαζόµενους που δεν 
έχουν ανασοποιηθεί κατά του βιολογικού πα-
ράγοντα στον οποίο εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν (άρθρο 14 παρ. 3)

Οι εµβολιασµοί που διατίθενται στους εργαζό-
µενους από τον εργοδότη, δεν πρέπει να συνε-
πάγονται οικονοµικές επιβαρύνσεις γι’ αυ-
τούς.

Η πρακτική εµβολιασµών την οποία θα πρέπει 
να ακολουθούν οι γιατροί εργασίας στις εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυµάτων (βιο-
λογικών καθαρισµών) περιλαµβάνει τους πα-
ρακάτω εµβολιασµούς:ρακάτω εµβολιασµούς:

για τον τυφοειδή πυρετό, µε εµβόλιο που πα-
ρέχει προστασία 60% και διαρκεί 3 χρόνια
για τον τέτανο, που µετά τη συµπλήρωση τρι-
ών δόσεων παρέχει προστασία για 10 χρόνια
για την ηπατίτιδα Α και Β, µε τον οποίο επι-
τυγχάνεται άριστη προστασία µετά τη συ-
µπλήρωση των δόσεων.

        ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ

για την ηπατίτιδα Α και Β, µε τον οποίο επι-



Ο ι εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας υγρών λυµάτων (βιολογικών καθαρισµών), 
εκθέτουν τους εργαζόµενους σε βλαπτικούς εργασια-
κούς παράγοντες. Η έκθεση αυτή έχει επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλειά τους. 
Οι επαγγελµατικοί κίνδυνοι που πηγάζουν από τις πα-
ραγωγικές δραστηριότητες στους χώρους αυτούς µπο-
ρούν να ταξινοµηθούν σε τρεις µεγάλες οµάδες.

Η 1η ΟΜΑ∆Α, περιλαµβάνει τους 
Κινδύνους για την Ασφάλεια, δη-
λαδή τους κινδύνους ατυχήµατος. 
Είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι ευθύ-
νονται για την πιθανότητα να προ-

κληθεί ατύχηµα, µε ή χωρίς σοβαρό τραυµατισµό, ως συ-
νέπεια της έκθεσης σε µια επικίνδυνη κατάσταση. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες

Ασθένειες που προκαλούνται από µολυσµατικούς παρά-
γοντες (βακτήρια, ιούς, πρωτόζωα, µύκητες) που βρίσκο-
νται στα ακατέργαστα υγρά απόβλητα (κυρίως από αν-
θρώπινη προέλευση) και τα γεωργικά απόβλητα.
Ασθένειες που προκαλούνται από την επαφή µε τοξίνες 
που απελευθερώνουν οι µολυσµατικοί παράγοντες.
Ασθένειες που προκαλούνται από έντοµα ή τρωκτικά 
που πολλαπλασιάζονται στη λάσπη αποβλήτων κατά τη 
φάση της ξήρανσης.

Η 3η ΟΜΑ∆Α, περιλαµβάνει τους Κίνδυνους για την Υγεία και 
την Ασφάλεια ταυτόχρονα (εγκάρσιους κινδύνους) που οφεί-
λονται κύρια:

στην οργάνωση εργασίας όπως οι βάρδιες, οι παρα-
γωγικοί ρυθµοί, η εντατικοποίηση κ.λπ. 
σε ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η µονοτονία, η 
επαναληπτικότητα, η ηθική παρενόχληση κ.λπ.
σε εργονοµικούς παράγοντες (επίµονες στάσεις του 
σώµατος, έντονα επαναλαµβανόµενες κινήσεις, χει-
ρωνακτική διακίνηση φορτίων κ.λπ.)
σε αντίξοες συνθήκες εργασίας, όπως οι εργασίες σε 
κλειστούς χώρους, σε ψυχρό ή θερµό περιβάλλον κ.λπ. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εργονομικοί, ψυχοκοινωνικοί και 

οργανωτικοί βλαπτικοί παράγοντες

 

Η 2η ΟΜΑ∆Α, περιλαµβάνει τους Κίνδυνους για την Υγεία. 
Πρόκειται για κινδύνους που είναι υπεύθυνοι για την πιθανό-
τητα εκδήλωσης Επαγγελµατικής Ασθένειας, ως συνέπεια της 
έκθεσης των εργαζόµενων σε φυσικούς (θόρυβο, υψηλές ή 
χαµηλές θερµοκρασίες, κακό φωτισµό κ.λπ.), χηµικούς (δι-
αβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά διαλύµατα κ.λπ.), βιολογικούς 
(βακτήρια, µύκητες κ.λπ.) βλαπτικούς παράγοντες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Χημικοί βλαπτικοί παράγοντες

 

Φυσικοί βλαπτικοί παράγοντες

Έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου από µηχανικό 
εξοπλισµό.
Έκθεση σε UV ακτινοβολία.
Έκθεση σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (χαµηλή ή 
υψηλή θερµοκρασία, βροχή, χιόνι, καταιγίδες κ.λπ.).

Έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου από µηχανικό 

Έκθεση σε UV ακτινοβολία.
Έκθεση σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (χαµηλή ή 

γωγικοί ρυθµοί, η εντατικοποίηση κ.λπ. 

επαναληπτικότητα, η ηθική παρενόχληση κ.λπ.

Βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες

Γλιστρήµατα και πτώσεις που προκαλούνται από νε-
ρό, διαλύτες ή άλλα υγρά στο πάτωµα.
Χτυπήµατα µε βαριά αντικείµενα που προκαλούν 
µώλωπες και τραυµατισµούς.
Πτώσεις σε δεξαµενές ή κοιλώµατα, οι οποίες προ-
καλούν τραυµατισµό ή πνιγµό.
Καψίµατα από ατµούς, ζεστά υγρά, διαλύτες κ.λπ. 
που χοχλάζουν και επαφή µε θερµές επιφάνειες.
Ηλεκτροπληξία από την επαφή µε φθαρµένα ή ελατ-
τωµατικά καλώδια και εξοπλισµό.
Κοψίµατα από αιχµηρές άκρες, εργαλεία, λάµες κ.λπ.
Εκσφενδόνιση σωµατιδίων (π.χ. από περιστρεφόµε-
νες βούρτσες, λείανση τροχών) µε αποτέλεσµα 
τραυµατισµούς µατιών.
Κίνδυνος τραυµατισµού από κινούµενα µέρη µηχα-
νών ή µεταφορικά οχήµατα.
Φωτιά και εκρήξεις που προέρχονται από το σχηµατι-
σµό εύφλεκτων αερίων κατά τη διάρκεια της επεξερ-
γασίας των λυµάτων (π.χ. µεθάνιο, υδρογόνο κ.λπ.).

Χτυπήµατα µε βαριά αντικείµενα που προκαλούν 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Χρησιµοποιείτε µπότες ή παπούτσια ασφαλείας 
µε αντιολισθητικά πέλµατα.

Φοράτε, ανθεκτικό στα χηµικά, προστατευτικό 
εξοπλισµό προσώπου ώστε να αποφευχθεί η 
έκθεση του δέρµατος και των µατιών σε δια-
βρωτικά ή/και µολυσµένα στερεά, υγρά, αέρια 
και ατµούς.

 Μην αναµιγνύετε χηµικές ουσίες χωρίς την επί-
βλεψη ενός καταρτισµένου χηµικού ή τεχνικού 
ασφάλειας.

Ακολουθείτε αυστηρά όλες τις οδηγίες ασφάλει-
ας σχετικά µε την αποθήκευση, τη µεταφορά, το 
χειρισµό και την έκχυση χηµικών ουσιών.

Ελέγχετε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό πριν τη χρή-
ση του. Να ελέγχετε ώστε τα ηλεκτρικά καλώ-
δια να είναι σωστά µονωµένα και όποια βλάβη 
διαπιστώνεται να στέλνεται για έλεγχο ή διόρ-
θωση σε καταρτισµένο ηλεκτρολόγο.

Φοράτε τα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας σε 
όλες τις περιπτώσεις που τα µάτια µπορούν να 
εκτεθούν σε σκόνη, αιωρούµενα σωµατίδια και 
βλαβερά υγρά.

Φοράτε τις αναπνευστικές συσκευές ή µάσκες 
αερίων όταν εκτίθεστε σε βλαβερά αερολύµα-
τα, σκόνες, ατµούς ή αέρια.

∆ίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισµό 
των διαβρωτικών υλικών όπως το υγρό ή το 
αέριο χλώριο, τα πυκνά οξέα ή τα αλκάλεα ή 
όταν τοξικά αέρια εκπέµπονται από τα αντι-
δραστήρια.

Όταν εισέρχεστε για µικρό χρονικό διάστηµα σε Όταν εισέρχεστε για µικρό χρονικό διάστηµα σε 

∆ηλητηρίαση από φωσγένιο, το οποίο δηµιουργείται 
όταν οι εργαζόµενοι καπνίζουν παρουσία χλωριωµένων 
ατµών ή όταν γίνεται συγκόλληση.
Χηµικά εγκαύµατα από διάφορα διαβρωτικά. 
∆ηλητηρίαση από εισπνοή ή κατάποση χηµικών ουσι-
ών που χρησιµοποιούνται στην κατεργασία των υγρών 
αποβλήτων.
∆ερµατίτιδες που προκαλούνται από την έκθεση σε υγρά 
απόβλητα, καθαριστικά, όξινα και αλκαλικά διαλύµατα.
Ερεθισµός των βλεννογόνων µεµβρανών, ιδιαίτερα του 
αναπνευστικού συστήµατος, 
από όξινους ή αλκαλικούς 
ατµούς ή αερολύµατα, υδρό-
θειο και άλλες ουσίες.
Αλλεργίες που προκαλού-
νται από τα γάντια λατέξ. 

θειο και άλλες ουσίες.

Χηµικά εγκαύµατα από διάφορα διαβρωτικά. Χηµικά εγκαύµατα από διάφορα διαβρωτικά. 

Τραυµατισµοί στο µυοσκελετικό σύστηµα από υπερβο-
λική προσπάθεια στο χειρισµό βαρέων φορτίων (π.χ. 
εµπορευµατοκιβωτίων που περιέχουν χηµικά), από τη 
συνεχή καταπόνηση ή και από αδέξιες κινήσεις.
Ψυχολογικός φόρτος που 
σχετίζεται µε τη συνεχή επα-
φή µε τα υγρά λύµατα, τη 
δυσοσµία και τις οργανωτι-
κές δυσλειτουργίες των 
εγκαταστάσεων.
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απουσία τοξικών αερίων ή η έλλειψη οξυγόνου.

Στόχος των εµβολιασµών είναι η δηµιουρ-
γία ειδικής άµυνας του οργανισµού –ανο-

σοποίηση- για µια συγκεκριµένη νόσο.

Οι εµβολιασµοί δεν προστατεύουν µόνο τον 
εργαζόµενο, βοηθούν σηµαντικά και στην 
εξαφάνιση πολλών λοιµωδών νοσηµάτων.

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ν. 1568/85: Ο γιατρός εργασίας εκτελεί προ-
γράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων (άρ-
θρο 10 παρ. 2).
Π.∆. 186/95: Πρέπει να διατίθενται αποτελε-
σµατικά εµβόλια στους εργαζόµενους που δεν 
έχουν ανασοποιηθεί κατά του βιολογικού πα-
ράγοντα στον οποίο εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν (άρθρο 14 παρ. 3)

Οι εµβολιασµοί που διατίθενται στους εργαζό-
µενους από τον εργοδότη, δεν πρέπει να συνε-
πάγονται οικονοµικές επιβαρύνσεις γι’ αυ-
τούς.

Η πρακτική εµβολιασµών την οποία θα πρέπει 
να ακολουθούν οι γιατροί εργασίας στις εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυµάτων (βιο-
λογικών καθαρισµών) περιλαµβάνει τους πα-
ρακάτω εµβολιασµούς:ρακάτω εµβολιασµούς:

για τον τυφοειδή πυρετό, µε εµβόλιο που πα-
ρέχει προστασία 60% και διαρκεί 3 χρόνια
για τον τέτανο, που µετά τη συµπλήρωση τρι-
ών δόσεων παρέχει προστασία για 10 χρόνια
για την ηπατίτιδα Α και Β, µε τον οποίο επι-
τυγχάνεται άριστη προστασία µετά τη συ-
µπλήρωση των δόσεων.

        ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ

για την ηπατίτιδα Α και Β, µε τον οποίο επι-


