Υγεία θαη αζθάιεηα
• Ζ ζεκαζία ηεο πγείαο & αζθάιεηαο
• Γηαηεξήζηε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζαο
• Δπηζθόπεζε ησλ θηλδύλσλ ζηελ αληαπόθξηζε
γηα κνιπζκέλε άγξηα παλίδα

Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ
αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ
Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο
Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα
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Ζ ζεκαζία ηεο πγείαο & αζθάιεηαο
• Όινη πξέπεη λα θξνληίδνπκε
ηνπο εαπηνύο καο
• Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα είλαη
επζύλε όισλ
• Οη δηεπζπληέο ζα
ελεκεξώζνπλ γηα ηνπο
θηλδύλνπο θαη ζα δώζνπο
νδεγίεο

Ζ ζεκαζία ηεο πγείαο & αζθάιεηαο
Βαζηθνί θαλόλεο:
• Μηα εθηίκεζε θηλδύλσλ πξέπεη
λα δηεμάγεηαη πξνηνύ ιάβνπλ
ρώξα δξαζηεξηόηεηεο
• Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο
• Δάλ δελ κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη
δξαζηεξηόηεηεο κε αζθάιεηα,
πξέπεη λα αλαβάιινληαη ή λα κε
δηεμάγνληαη θαζόινπ

Γηαηεξήζηε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα
ζαο
Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί
κέζσ
• Καιήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο
• Μέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
(ΜΑΠ)
• Καιήο ζπκπεξηθνξάο
• Υγηεηλήο
• Αζθαινύο πεξηβάιινληνο

Καιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο
• Σπζηάζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή
ζε πξαθηηθή αληαπόθξηζε
γηα ηελ άγξηα δσή
– Μόλν άλσ ησλ 18 εηώλ
– Φσξίο ηαηξηθά πξνβιήκαηα
– Σπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εγθπκνζύλεο
– Καιή θπζηθή πγεία
– Με δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο
ηνπ άγρνπο

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
•

Γηα εξγαζία κε πεηξέιαην
– Βαζηθά ΜΑΠ
– Γάληηα, πξνζηαηεπηηθέο νιόζσκεο
εξγαηηθέο θόξκεο
– Φνξάηε ηα απηά όπνηε ζαο δίλεηαη εληνιή

• Δπηπξόζζεηα ΜΑΠ κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ:
– Γηα ηελ εξγαζία ζηελ αθηή
• Αδηάβξνρα
• Λαζηηρέληεο κπόηεο/ Μπόηεο
• Σσζίβην

– Γηα εξγαζία κε δώα
• Δηδηθά γάληηα
• Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
• Μάζθεο πξνζώπνπ

• Φνξάηε θαηάιιειν ξνπρηζκό ζε ζηξώζεηο

Σπκπεξηθνξά
• Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο
– Οη νδεγίεο δίδνληαη γηα δηθό ζαο όθεινο
θαη γηα απηό ηεο επηρείξεζεο
– Μελ ηξώηε/ πίλεηε ζην ρώξν εξγαζίαο
• Φξεζηκνπνηείηε ηελ αίζνπζα ςπραγσγίαο

• Αλαθέξεηε όινπο ηνπο ηξαπκαηηζκνύο
– Σρεηίδνληαη κε έλαλ θίλδπλν πνπ
παξαθάκθζεθε:
– Οπνηνζδήπνηε ηξαπκαηηζκόο κπνξεί λα
ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ζαο
• κόιπλζε

– Πξώηεο βνήζεηεο ζα είλαη δηαζέζηκεο επί
ηόπνπ

e

e

ADVICE ON HAND WASHING
FOR THE GENERAL PUBLIC

STOP!

Υγηεηλή
Πιέλεηε ηα ρέξηα
• Τν θαιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ είλαη
ζεκαληηθό

ed

– Ζ ρξήζε ζαπνπληνύ ή
αληηζεπηηθνύ κεηώλεη ηελ
εμάπισζε αζζελεηώλ θαη εκπνδίδεη
ζνβαξέο κνιύλζεηο

• Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο όηαλ:

Have You Washed
Your Hands

?

– Αιιάδεηε εξγαζίεο
– Πξηλ θαη κεηά ηελ πξνεηνηκαζία
θαγεηνύ γηα ηα δώα
– Πξνηνύ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε θαη
κεηά
– Πξνηνύ απνρσξήζεηε από ηηο
εγθαηαζηάζεηο

• Δίηε θνξάγαηε γάληηα είηε όρη
Website: http://www.hpa .org.uk

Υγηέο & Αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο
Μπνξείηε λα ζπλεηζθέξεηε
• Αμηνπνηώληαο πξνγξακκαηηζκέλεο
δηαδηθαζίεο
– Γηαηεξώληαο όινπο ηνπο ηνκείο θαζαξνύο
θαη ηαθηνπνηεκέλνπο
– Γηαηεξώληαο ηα δώα εθηόο ησλ θαζαξώλ
ηνκέσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο
αλζξώπνπο
– Φξεζηκνπνηώληαο ζαιάκνπο απνιύκαλζεο
– Καζαξίδνληαο ην λεξό από ηα δάπεδα

• Αλαθέξνληαο αηπρήκαηα ειαθξηάο
κνξθήο
• Σεβόκελνη ηηο θαζνδεγεηηθέο
πηλαθίδεο
• Καηαλνώληαο ηνπο θηλδύλνπο

Κίλδπλνη θαηά ηελ αληαπόθξηζε γηα ηε
κνιπζκέλε άγξηα δσή
Οη θύξηνη θίλδπλνη
ζρεηίδνληαη κε:
• Πεηξέιαην
• Εώα
• Δμνπιηζκόο
• Πεξηβάιινλ εξγαζίαο

Πεηξέιαην
•

Τνμηθνί θαπλνί
•

•

Τνμηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία
•

•

εηζπλνή
Οξηζκέλα επεξεάδνπλ ή δηαπεξλνύλ ην δέξκα

Σε θάζε πεξίπησζε δεηήζηε ζπκβνπιέο από ηηο
αξρέο
– Δίλαη πνιύ επηθίλδπλν;
•

Τόηε αλαβάιεηε ή καηαηώζηε ηηο εξγαζίεο

– Πνηα ΜΑΠ κπνξνύλ λα παξέρνπλ πξνζηαζία;

•

Να είζηε πξνζεθηηθνί κε ην "θαζαξό" πεηξέιαην
– Τα πεξηζζόηεξα ηνμηθά ζηνηρεία κπνξεί λα
εμαηκίδνληαη αθόκα θαη από πξόζθαηε πεηξειατθή
ξύπαλζε
– Τν "πνιπθαηξηζκέλν" πεηξέιαην είλαη ιηγόηεξν ηνμηθό

•

Φξεζηκνπνηείηε ηα πξνηεηλόκελα ΜΑΠ

Εώα - ζσκαηηθέο βιάβεο
• Τα δώα δαγθώλνπλ, γξαηδνπλίδνπλ
θαη ηζηκπάλε κε ην ξάκθνο
– Τα κεγαιύηεξα δώα κπνξεί θαη λα
επηηεζνύλ πξνθαιώληαο κώισπεο

• Ζ ρξήζε ΜΑΠ θαη ε "θνηλή ινγηθή" ζα
κεηώζνπλ ελδερόκελνπο
ηξαπκαηηζκνύο ζην απόιπην
ειάρηζην
• Ο θαιόο, ζπλεηόο ρεηξηζκόο ησλ
δώσλ είλαη βαζηθόο γηα ηε κείσζε
ηνπ πηζαλνύ θηλδύλνπ αθόκα
πεξηζζόηεξν

Εώα - αζζέλεηεο
• Τα δώα κεηαθέξνπλ αζζέλεηεο
– Οη δσνλόζνη είλαη απηέο πνπ
κεηαθέξνληαη από αλζξώπνπο ζε
δώα θαη αληίζηξνθα

• Οη πεξηζζόηεξεο λόζνη (ζπκπεξηι.
δσνλόζσλ) ειέγρνληαη:
– Γηαηεξώληαο πάληα ζπλζήθεο
πγηεηλήο
– Φνξώληαο θαηάιιεια ΜΑΠ
– Γηαηεξώληαο ηηο εξγαζίεο γηα ηα
δώα δηαρσξηζκέλεο από απηέο γηα
ηνπο αλζξώπνπο
– Πιέλνληαο θαιά ηα ρέξηα

Οη εμνπιηζκνί ελέρνπλ πηζαλνύο
θηλδύλνπο
• Δμαζθαιίδεηε όηη όινη νη
εμνπιηζκνί είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε
• Σπληεξείηε ηνπο θαιά
• Όηαλ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη,
απνζεθεύεηε ηνπο
• Δμαζθαιίδεηε όηη
γλσξίδεηε ηε ρξήζε ηνπο

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο
• Σε πξνζσξηλέο
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα
δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθνύ
εμνπιηζκνύ
– Καη εηδηθή πξνζνρή
όπνπ γίλεηαη ρξήζε
λεξνύ
• Δπίζεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγνύλ ζεξκαληηθά
ζώκαηα, πξνζέρεηε ηα
εγθαύκαηα

Τν πην ζεκαληηθό
• Φξεζηκνπνηείηε θνηλή
ινγηθή!

Αποποίηση ευθύνης
Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ
PowerPoint δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι
διαφορετικά μζςα. Οι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ
από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ.
Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να
εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ
ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε
για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό είναι άψογο και δεν
εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των
περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ
ι εγγφθςθ για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ
παρουςιάςεισ PowerPoint του ζργου POSOW.
Νομικζσ πλθροφορίεσ
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
(Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου)
REMPEC
Maritime House, Lascaris Wharf
Valletta, VLT 1921, Μάλτα
Σθλ.: +356 21 337 296/7/8
Φαξ: +356 21 339 951
Email : rempec@rempec.org
υντάκτθσ: F. HEBERT
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