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VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA – ELLENŐRZŐLISTA: A
KISEBB NAPENERGIA-ALKALMAZÁSOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS
EGÉSZSÉGVÉDELMI KOCKÁZATOK
A. rész: Bevezetés

Szerző: David Tijero Osorio

Az ellenőrzőlista célja, hogy segítségével
azonosítani lehessen a kis teljesítményű és
háztartási
napenergia-rendszereknek
a
munkavállalók egészségére és biztonságára
gyakorolt
potenciális
veszélyeit
minden
életciklus-szakaszra kiterjedően, a gyártástól,
telepítéstől és karbantartástól kezdve egészen a
leszerelésig és újrahasznosításig. Továbbá
példákat szolgáltat a kockázatok megelőzésére
vagy
csökkentésére
irányuló,
technikai,
szervezeti és egyéni szinten meghozandó
intézkedésekre.
Az
ellenőrzőlista
a
kockázatértékelés részének tekinthető.

A napenergia-termelésnek két alapvető módszere ismeretes. Ezek a háztartásban vagy egyéb kisebb
telephelyeken alkalmazhatók, pl. vállalatoknál, ideértve a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és az
irodai épületeket is. Az első módszer esetében a termikus napenergia-rendszerek (STP) hőenergiát,
míg a másodiknál a fotovoltaikus („napelemes”) rendszerek (PV) villamos energiát termelnek. Mindkét
típus rendszerint tetőre szerelhető. A dokumentum minderről részletesen áttekintést nyújt. A
kockázatokról
és
azok
megelőzéséről
részletes
információt
talál
a
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-68-osh-and-small-scale-solar-energyapplications című e-tájékoztatóban.
A termikus-rendszerek alapelve, hogy egy adott folyadékból a napfény közvetlen hasznosításával
hőenergia nyerhető. A rendszer a hőenergiát egy belső tárolótartályba továbbítja (meleg vizes
fűtőberendezés). Az adott folyadék sok esetben víz, azonban egyes adalékanyagok, pl. a glikol
megakadályozzák a folyadék befagyását, és javítják a hőátviteli tulajdonságokat. A technológia nem
alkalmaz veszélyes vegyi anyagokat, és nem jár villamos kockázattal. Ugyanakkor, mivel forró
folyadékokat alkalmaznak, fennáll az égési sérülések és a leforrázódás kockázata.
A fotovoltaikus rendszerek a napsugárzást cellák segítségével villamos energiává alakítják. Egy ilyen
cella félvezető anyag, rendszerint szilícium egy vagy két rétegéből áll. A vékony filmréteggel
rendelkező cellák a félvezető anyagokat és fémeket (pl. kadmium-tellurid (CdTe)) csak kis
mennyiségben tartalmazzák. A napfény villamos mezőt indukál a rétegek között, és ennek hatására a
villamos energia áramlani kezd. A PV rendszerek többsége közvetlenül kapcsolódik az energiaellátási
hálózatokra, ezért azok nem igényelnek akkumulátoros tárolást. A PV berendezések villamos veszélyt
hordoznak, mert a hálózatról való lecsatlakoztatás sem gátolja meg a rendszert abban, hogy akár
közvetlen napfény hiányában is veszélyes egyenáramot generáljon. A villamos vezetékek sérülése
átívelést (ún. flashover) idézhet elő, és ezáltal súlyos égési sérülés vagy áramütés kockázatával jár.
A napenergiával működő berendezések egész életciklusuk során többféle kockázat forrásai. Ennek
kapcsán a következő főbb veszélyességi területek említhetők: mérgező vegyi anyagok és fémek
expozíciója, villamos kockázatok (PV)/égési sérülések (STP), magasban való munkavégzés, valamint
váz- és izomrendszeri zavarok (MSD-k). A pszichoszociális kockázatok és munkaszervezési kérdések
is aktuálisak, különösképpen amióta a kis teljesítményű napenergia-berendezésekkel végzett
tevékenységeket sokféle, eltérő tulajdonságokkal, készségekkel és szükségletekkel rendelkező
munkaerő bevonásával hajthatják végre, pl. alvállalkozóként tevékenykedő munkavállalók, migráns
munkavállalók, illegális munkavállalók, az ágazatba belépő új, szakképzetlen munkavállalók. A
kisléptékű napenergia-berendezésekhez kapcsolódó műveletek olyan képzéseket igényelnek,
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amelyek megismertetik a felhasználót a különféle kockázatokkal és a meghozandó egészségvédelmi
és biztonsági intézkedésekkel.
A PV rendszerek gyártása, ártalmatlanítása vagy újrahasznosítása vegyi anyagok expozíciójához
vezethet. Az összeszerelés és javítás során vagy a véletlenszerű káresemények (pl. szivárgás) miatt
bekövetkező potenciális kémiai kockázatok kisebb mértékűek, mivel a félvezető anyag csak kis
mennyiségben van jelen a késztermékben. A napenergia-berendezések villamos kockázatot
jelentenek a (szét)szerelés, csatlakoztatás és fenntartás során. A hagyományos rendszerektől
eltérően itt nincs lehetőség árammegszakításra. A(z) (össze)szerelést végző munkatársak, a
karbantartók és a tűzoltók villamos kockázatnak vannak kitéve, mivel a PV rendszerek és összetevőik
napfény hatására villamos energiával töltődnek fel [1]. A tetőtéri munkákat végző munkavállalók a
közeli villamos vezetékek miatt áramütés kockázatának is ki lehetnek téve. A kézi anyagmozgatást
minden életciklusszakaszban meg kell fontolni. A (ferde) tetőn vagy annak közelében való
munkavégzés többféle kockázatot is hordoz, pl. magasból való leesés, elbotlás és lehulló anyagok. A
légzőszerveket károsító mérgek általános kockázatot jelentenek a tűzesetek során, bár a
hagyományos épülettüzekhez viszonyítva nem tapasztalható jelentősebb eltérés.
A vállalatoknál vagy irodákban állagmegóvási tevékenységet folytató épülettulajdonosok,
cégtulajdonosok, gondnokok és karbantartók ugyancsak kockázatnak lehetnek kitéve. Ezek a
személyek rendszerint nem rendelkeznek a különféle kockázatok kézben tartásához szükséges kellő
tapasztalattal és képességgel. Ezenkívül előfordulhat, hogy a tulajdonosok vagy vezetők a
napenergia-rendszerek telepítésének/karbantartásának vállalkozásba adásakor nem rendelkeznek
kellő tapasztalattal ahhoz, hogy a megfelelően képzett és a képzetlen vállalkozókat
megkülönböztessék. Egy ház vagy vállalat tulajdonjogának átruházása esetén a napenergiaberendezések biztonságos karbantartásához szükséges információk elvesztésének kockázata is
fennáll.


Az ellenőrzőlista használata
 Ez az ellenőrzőlista nem terjed ki az összes munkavégzési hely valamennyi kockázatára,
csupán segítséget kíván nyújtani a veszélyazonosítási folyamat elindításához, valamint a
megfelelő megelőző intézkedések meghatározásához és megvalósításához.
 Az ellenőrzőlista csupán az első lépést jelenti a kockázatértékelés végrehajtásában. A
bonyolultabb kockázatok értékeléséhez további információra vagy szakértő bevonására
lehet szükség.
 Az ellenőrzőlistát a konkrét ágazathoz, vagy munkavégzési helyhez és a munkaerő
sajátságaihoz kell igazítania, mivel az egyedi munkavállalói csoportok speciális igényeket
támaszthatnak. Előfordulhat, hogy kiegészítő elemeket kell belefoglalni a listába, vagy
bizonyos lényegtelennek minősülő pontokat el kell belőle hagyni.
 Gyakorlati és elemzési okokból az ellenőrzőlista külön kezeli a problémákat/veszélyeket,
azonban a munkavégzés helyén azok összevonhatók. Ennélfogva Önnek számításba kell
vennie a különböző problémák és azonosított kockázati tényezők közötti
kölcsönhatásokat. Ugyanakkor egy adott kockázat kezelésénél alkalmazott megelőző
intézkedéssel egy újabb kockázat előfordulása is kiküszöbölhető.
 Ugyanilyen fontos annak ellenőrzése, hogy az egyik kockázati tényező csökkentésére irányuló
intézkedés ne növelje a többi kockázati tényező hatását.



Tisztázandó lényeges kérdések
 A vezetők és a munkavállalók tisztában vannak a napenergia-berendezésekhez kapcsolódó
kockázatokkal és eltökéltek a megelőzést illetően?
 A szervezet gyakorlati, részvételen alapuló megközelítést (a munkavállalók bevonása)
fogadott el a probléma megoldása érdekében?
 A megfelelően képzett személyzet átfogó kockázatértékelést készített?
 Minden bejelentett balesetet és váratlan eseményt kivizsgálnak?
 Hogyan értékelték és monitorozták a napenergia-berendezések által gyakorolt kockázatok
megelőzésére irányuló intézkedések hatékonyságát a teljes életciklus során?
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B. rész: Ellenőrzőlista a balesetek és
egészségkárosodások megelőzésére a napenergiaágazatban (kis teljesítményű és háztartási alkalmazások)
Például:
Jelen van a veszély a munkavégzés helyén?
A veszélyeket kiküszöbölték? Ahol ez nem sikerült, ellenőrzés alatt tartották oly módon, hogy az
érintett személyek egészségére és biztonságára a legkisebb negatív hatást gyakorolják?
Ha „NEM”-mel válaszol az alábbi kérdések valamelyikére, az azt jelenti, hogy korrekcióra van
szükség a munkavégzés helyén. A munkakörnyezetben bevezethető intézkedésekre a C részben
találhat példákat.



KÉRDÉSEK

Igen

Nem

1. Gyártás
A veszélyes anyagok expozíciója (lásd a [2] és [3] hivatkozásokat is)
1.1.

Kiküszöbölték a vegyi anyagok és a por expozícióját? Ha ez nem sikerült, minimálisra
csökkentették, kiemelt feladatként kezelve az expozíció forrására vonatkozó intézkedéseket a
veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokban feltüntetett ellenőrző intézkedések hierarchiája
szerint? (A vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
98/24/EK uniós irányelv
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01998L0024-20070628:EN:NOT),
karcinogénekkel és a mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 2004/37/EK uniós irányelv (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0037R(01):EN:N0T):
Vegye figyelembe, hogy a veszélyes anyagokra vonatkozó nemzeti előírások (jogszabályok,
szabványok) szigorúbb előírásokat tartalmazhatnak, ebben az esetben azokat kell alkalmazni.)

1.2.

A gyártási területen biztosított a kielégítő mértékű szellőzés?

1.3.

Amennyiben a kockázatcsökkentési intézkedések a forrás helyén nem kielégítőek, az egyéni
védőfelszerelést (PPE) minden szükséges esetben biztosítják, használják és karbantartják?

1.4.

A munkavállalók megfelelő képzésben részesültek a rendelkezésükre bocsátott PPE használatát
illetően?

1.5.

A használaton kívüli tűzveszélyes vagy mérgező vegyi anyagokat megfelelő tartályokban és jól
szellőző helyen tárolják?

1.6.

A veszélyes gázpalackokat (pl. szilán) megfelelő módon, például kültérben, elkülönített
biztonságos helyen vagy tisztított gáz tárolására szolgáló raktárakban tárolják?

1.7.

Rendelkezésre állnak a gyártóberendezések biztonságos karbantartására és tisztítására
vonatkozó eljárások azokon a helyeken, ahol a vegyi anyagok és porok expozíciója fennállhat?

1.8.

A munkavégzés helyén monitorozzák a levegő, illetve a kibocsátott levegő minőségét?

1.9.

Rendelkezésre állnak biztonsági adatlapok?

1.10.

A munkavállalók hozzáférnek a biztonságos munkavégzési eljárásokra vonatkozó
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Igen

Nem

információkhoz?
1.11.

Rendelkezésre áll vészhelyzeti terv?

Kézi anyagmozgatás
1.12.

1.13.

A munkát úgy szervezték meg, hogy a kézi anyagmozgatási műveletek (pl. emelés, szállítási
műveletek és a tárgyak ismétlődő kézi anyagmozgatása) kiküszöbölhetők legyenek? Ha ez nem
lehetséges, akkor az adott műveletek alkalmazása a minimális szintre csökkenthető?
A munkavállalók képzésben (munkavédelmi oktatásban) részesültek a biztonságos kézi
anyagmozgatási technikákat illetően?

2. Üzembe helyezés, karbantartás, leszerelés
Munkaszervezés, pszichoszociális kockázatok
2.1.

A munkavállalók rendelkezésére állnak a biztonságos munkavégzéshez szükséges, a napenergiarendszerre, az elektromos telepítésre és az épületre vonatkozó információk?

2.2.

Biztosítanak képzést (munkavédelmi oktatást) a biztonságos munkavégzési eljárásokhoz?

2.3.

Megfelelő mértékű a biztonságos munkavégzést elősegítő együttműködés, kommunikáció és
információáramlás a különféle szereplők (például épülettulajdonos, telephelyi vezető és
munkavállalók) között, különösen akkor, ha különböző vállalatok és alvállalkozók is érdekeltek?

2.4.

A munkavállalókat bevonták a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésébe?

2.5.

A munka szervezéséhez kapcsolódó munkahelyi veszélyeket és a munkával összefüggő stresszt
a munkahelyi kockázatértékelés részeként értékelték?

2.6.

Rendelkezésre állnak a jelentős munkateher és a szűk határidők kiküszöbölésére irányuló
intézkedések?

2.7.

Értékelték a különféle munkavállalói csoportok (migráns munkavállalók, fiatal és idősebb
munkavállalók, férfi és női munkavállalók stb.) egyedi igényeit és a kapcsolódó kockázatokat?

2.8.

Rendelkezésre állnak olyan intézkedések, amelyek biztosítják az információk közlését a
munkanyelvet valószínűleg nem tökéletesen beszélő (pl. migráns) munkavállalók számára, hogy
munkájukat biztonságosan végezhessék?

Magasban való munkavégzés, csúszások, botlások, esések (lásd a [4] [5] [6] és [7] hivatkozásokat is)
2.9.

Általában elkerülhető a magasban, főként a ferde tetőn való munkavégzés?

2.10.

Ha a magasban való munkavégzés indokolt, szükség esetén rendelkezésre állnak mobil
emelőplatformok (személyemelők) és állványok?

2.11.

Ha a magasban való munkavégzés helyének eléréséhez létra szükséges, megfelelő létra áll
rendelkezésre, és használata biztonságosnak minősül?

2.12.

Ha a tetőn való munkavégzés indokolt, elvégezték a tető állapotának értékelését annak
érdekében, hogy a tető száraz legyen, és kiküszöbölhetők legyenek a csúszásból vagy botlásból
eredő veszélyek, például moha, hó, jég, szellőzőcső, stb.?
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2.13.

Igen

Nem

Biztosítva van a tetőablakoknál és vagy nyílások/üregeknél a leesés, beesés elleni védelem?

A villamossággal összefüggő kockázatok (PV), égési sérülések/hólyagosodás (lásd a [4] [5] [6] és [7]
hivatkozásokat is)
2.14.

Kizárólag szakképzett személyek kezelhetik a villamos berendezéseket?

2.15.

Biztosítva van a munkavállalók, eszközök és anyagok biztonsági távolsága a kis és
nagyfeszültségű villamos vezetékektől a karbantartási/javítási tevékenységek során?

2.16.

Az áramátalakítók IP védettsége megfelelő-e?

2.17.

A munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy a villamos feszültség (beleértve a kisfeszültséget
is) áramütést, és ezáltal elesést (leesést) idézhet elő?

2.18.

A munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy kis intenzítású napsugárzás is feszültségpotenciált
generálhat a PV rendszerben, illetve áramütés vagy ívkisülés veszélyét idézheti elő?

2.19.

STP esetében a napkollektort szerelés előtt lehűtötték?

2.20.

A munkavállalókat ellátták alkalmas egyéni védőfelszereléssel, ha a kockázatcsökkentő
intézkedések az expozíció forrásánál nem bizonyultak elegendőnek?

Váz- és izomrendszer károsodását okozó veszélyek (lásd a [4] [5] [6] és [7] hivatkozásokat is)
2.21.

A munkát úgy szervezték meg, hogy a kézi anyagmozgatási műveletek (pl. emelés, szállítás)
kiküszöbölhetők legyenek? Ha ez nem lehetséges, akkor a minimális szintre csökkenthetők?

2.22.

Ha emelési és szállítási műveletek szükségesek, beleértve a talajról a tetőre, illetve a tetőről a
talajra történő mozgatáshoz alkalmazott emelőeszközöket, berendezéseket és anyagokat, a
mechanikus segédeszközök biztosítottak?

2.23.

Daru használata során a berendezést üzemeltető munkavállalók megfelelően ki vannak képezve?

2.24.

Rendelkezésre állnak intézkedések annak kiküszöbölésére, hogy a munkavállalók ismétlődő
mozdulatokra kényszerüljenek vagy tartósan kényszer testhelyzetben kelljen dolgozniuk? Ha ez
nem lehetséges, ennek előfordulása a minimális szintre csökkenthető?

2.25.

Rendelkezésre állnak intézkedések annak kiküszöbölésére, hogy a munkavállalóknak
rendszeresen vagy tartósan térdelő vagy guggoló testhelyzetben kelljen dolgozniuk? Ha ez nem
lehetséges, ennek előfordulása a minimális szintre csökkenthető?

3. Beépítés az infrastruktúrába, működtetés
A villamossággal összefüggő kockázatok (PV) (lásd a [4] [5] [6] és [7] hivatkozásokat is)
3.1.

Csak szakképzett személyek csatlakoztathatják a rendszert a hálózatra?

3.2.

Megtörtént a kapcsolatfelvétel a helyi villamosenergia szolgáltató vállalattal annak érdekében,
hogy a PV erőmű villamos hálózatra való csatlakoztatása/villamos hálózatról való leválasztása
során az áramellátást megszüntesse, illetve biztosítva legyen a munkavállalók biztonsági
távolsága a feszültség alatt álló villamos vezetékektől?

3.3.

A munkavállalók a villamos rendszereken való munkavégzés során kapnak maguk mellé legalább
egy munkatársat annak érdekében, hogy ne kelljen egyedül dolgozniuk?

5

69

KÉRDÉSEK
3.4.

Igen

Nem

Igen

Nem

A munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy ki lehetnek téve a sérült napelemek által hordozott
villamos kockázatoknak, például a tisztítási tevékenységek során?

KÉRDÉSEK
4. Ártalmatlanítás/újrahasznosítás
A veszélyes anyagok expozíciója és a zajexpozíció (lásd a [2] [3] [8] és [9] hivatkozásokat is)
4.1.

Kiküszöbölték a munkavállalóknak a levegőben található veszélyes anyagoknak (például illékony
szerves vegyületek, mikroorganizmusok, valamint por- és aeroszol-képződés) való expozícióját?
Ha ez nem lehetséges, rendelkezésre állnak olyan intézkedések, amelyekkel biztosítható a
munkavállalói expozíció minimálisra való csökkentése, kiemelt feladatként kezelve az expozíció
forrására vonatkozó ellenőrző intézkedéseket a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokban
feltüntetett ellenőrző intézkedések hierarchiája szerint?

4.2.

Megfelelő tisztálkodási létesítmények állnak a munkavállalók rendelkezésére?

4.3.

Kiküszöbölték a zajexpozíciót? Ha ez nem lehetséges, minimálisra csökkentették, és az expozíció
forrásánál végrehajtott ellenőrző intézkedésekkel 85 dB(A) érték alatt tartották az ellenőrző
intézkedések hierarchiája szerint?

4.4.

Amennyiben a kockázatkezelési intézkedések a forrás helyén nem kielégítőek, rendelkezésre áll
megfelelő állapotú egyéni védőfelszerelés? A munkavállalókat kiképezték ennek helyes
használatára?

Kézi anyagmozgatás
4.5.

Kiküszöbölték a kézi anyagmozgatást, különös tekintettel a nehéz tárgyak emelésére és
szállítására, illetve a könnyebb tárgyak ismétlődő anyagmozgatására? Ha ez nem lehetséges, a
minimális szintre csökkentették?

4.6.

A kézi anyagmozgatási műveletek anélkül is végrehajthatók, hogy a kart a vállszint fölé kelljen
emelni?

4.7.

A munkavállalókat kiképezték a biztonságos anyagmozgatási technikákra?

5. Tűz, vészhelyzet (lásd a [10] és [11] hivatkozásokat is)
A villamossággal összefüggő kockázatok (PV), égési sérülések/hólyagosodás
5.1.

Rendelkezésre állnak olyan intézkedések, amelyekkel biztosítható, hogy a sürgősségi szolgálatok
tudomást szerezzenek a napenergia-rendszerek (STP, PV vagy mindkettő) jelenlétéről és
típusáról?

5.2.

Az elsődleges beavatkozó szervek (Tűzoltóság, Mentők, Katasztrófavédelem, Rendőrség, stb.)
tisztában vannak azzal, hogy biztonsági távolságot kell tartaniuk a rendszer (potenciálisan)
feszültség alatt álló részeitől, csakúgy mint a villamos erőműveken végzett tevékenységek során?

5.3.

Az elsődleges beavatkozó szervek tisztában vannak azzal, hogy a PV rendszerek (és integrált
rendszerek) egyenáramú villamos ívet generálhatnak?

5.4.

STP esetében kizárható a napenergia-modulok jelenléte?
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Összeomlás, esések és leeső tárgyak
5.5.

Az elsődleges beavatkozó szervek naprakész információval rendelkeznek a napelemek
tűzállósági és a tűz terjedésével kapcsolatos tulajdonságairól?

5.6.

Az épületbe integrált, csúszási kockázatot hordozó napelemek egyértelműen azonosíthatók?

C. rész: Megelőző intézkedések – példák
1. Gyártás
A veszélyes anyagok expozíciója (lásd a [2] és [3] hivatkozásokat is)
1.1.








1.2.

Próbálja kiküszöbölni a veszélyes anyagok használatát, vagy helyettesítse azokat kevésbé veszélyes
alternatívákkal.
Hajtson végre olyan munkafolyamatokat, amelyekkel kiküszöbölhető, illetve ha ez nem lehetséges,
csökkenthető a folyamatban felhasznált vagy a folyamat során képződött veszélyes anyagok
mennyisége.
Használjon zárt gyártási rendszert a veszélyes anyagokkal vagy gázokkal (pl. szilán) való munkavégzés
során, valamint a potenciális gáz-, por- vagy aeroszol-képződéssel járó folyamatoknál.
Alkalmazzon helyi elszívást (LEV) az expozíció forrásánál a levegőben található veszélyes anyagok,
gőzök, illékony szerves vegyületek (VOC-k), por és aeroszol eltávolítása érdekében.
Használjon mesterséges általános szellőzést a szennyezett levegő eltávolításához.
Az expozíciónak kitett munkavállalók számának és az expozíció időtartamának csökkentése érdekében
a munkát ciklusokra bontva szervezze. (A munkavállalók váltakozva végezzék az egyes ciklusok
munkáit.)

A maximális hatékonyság fenntartása érdekében rendszeres időközönként ellenőrizze és tisztítsa meg a
légelszívó rendszereket.

1.3.

Ügyeljen arra, hogy az egyéni védőfelszerelés megfeleljen a nemzeti szabványoknak, CE jelöléssel legyen
ellátva, valamint szükség esetén hajtsák végre annak karbantartását vagy cseréjét.

1.4.

Részesítse képzésben munkavállalóit az egyéni védőfelszerelés helyes használatát illetően, és gondoskodjon
arról, hogy minden munkavállaló felpróbálja a légzésvédő eszköz (RPE), ügyelve egyes sajátosságokra, mint
például a szakáll. Általánosságban a szorosan tapadó arcmaszknak megfelelő illeszkedést kell biztosítania a
viselő bőre és az álarc záróeleme között.

1.5.

A tűzveszélyes vagy mérgező reagenseket és gázokat megfelelően zárt edényzetben, tűzálló szekrényben,
fülkében vagy túlfolyó tálcával felszerelt rekeszben tárolja.

1.6.

A veszélyes gázpalackokat kültérben, elkülönített biztonságos helyen vagy tisztított gáz tárolására szolgáló
raktárakban tárolja.

1.7.

A karbantartási, javítási és tisztítási tevékenységek megkezdése előtt végezzen kockázatértékelést azokon a
területeken, ahol veszélyes anyagokat használ.

1.8.

Értékelje és monitorozza a munkavégzési hely levegőjét és a kibocsátott levegőt.

1.9.

Valamennyi felhasznált veszélyes anyaghoz mellékeljen biztonsági adatlapot (SDS).

1.10.

Biztosítsa munkavállalói számára a biztonságos munkavégzési eljárásokra vonatkozó képzést (előzetes elméleti
és gyakorlati képzés, valamint továbbképzés/ismétlődő munkavédelmi oktatás) és felügyeletet.

1.11.

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakértőkkel együttműködve hozzon létre vészhelyzeti tervet, erről
tájékoztassa a munkavállalókat, és a tevékenységet hangolja össze a sürgősségi szolgálatokkal.
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Kézi anyagmozgatás
1.12.

1.12.




Próbálja újraszervezni a munkafolyamatot, és igyekezzen minimálisra csökkenteni az anyagmozgatást.
Biztosítson gépi/automatizált rendszereket a nehéz tárgyak emelését igénylő feladatok (kiválogatás,
összeszerelés) számára. Lásd a 1a. és 1b. ábrát.

1a. ábra: Guruló asztal

1b. ábra: Vákuumos emelő

Forrás: HSE, 2012 (http://www.hse.aov.uk/pubns/inda398.pdf). Az Egészségvédelmi és Biztonsági Végrehajtó
Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt tartalmaz.




1.13.

Alkalmazzon ergonomikus kialakítású szállítószalag-rendszereket a kényelmetlen testhelyzetek –
például csavart testtartás, lehajolás, oldalirányú elhajlás – csökkentése érdekében.
Amennyire csak lehet, váltogassa a különféle munkafeladatokat.
Iktasson be rendszeres szüneteket (például: Az új-dél-walesi egyetem egészségvédelmi és biztonsági
(UNSW-OSH) szakemberei fél óránként 1-2 perc szünetet, míg 4 óránál hosszabb munkavégzés esetén
30 perces szünetet javasolnak, lásd:
http://www.ohs.unsw.edu.au/ohs_policies/guides/Guide%20to%20safe%20manual%20handling(2).pdf?b
csi_scan_ce299946edb5e163=0&bcsi scan filename=Guide%20to%20safe%20manual
%20handling(2).pdf) .

Részesítse képzésben a munkavállalókat a biztonságos kézi anyagmozgatást – ideértve a biztonságos emelési,
húzási és tolási technikákat – illetően. Lásd a 2a. és 2b. ábrát.
2a. ábra: Zsáktargonca („molnártargonca”)

2b. ábra A terhet tartsa közel a csípőjéhez

Forrás: HSE, 2011 (http://www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf) Az Egészségvédelmi és Biztonsági

Végrehajtó Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt
tartalmaz.
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2. Üzembe helyezés, karbantartás, leszerelés
Munkaszervezés, pszichoszociális kockázatok
2.1.

Szólítsa fel az épület/létesítmény tulajdonosát, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében lássa el a szükséges
információkkal a napenergia-rendszert működtető munkavállalókat.

2.2.

Ügyeljen arra, hogy a munkavállalók megfelelő képzésben részesüljenek, és ezt dokumentálja is. Ha a
rendszerrel vagy a munkavégzési eljárással kapcsolatban az információk hiányossága vagy nem egyértelmű volta
merül fel, utasítsa a munkavállalókat arra, hogy a munka megkezdése előtt tájékoztassák
felettesüket/munkaadójukat a problémáról. Így a felettesek támogatási céllal és a hiányzó információk
megszerzése érdekében kapcsolatba tudnak lépni az illetékes személyekkel és szakemberekkel.

2.3.

Biztosítsa az épülettulajdonosok, a munkavállalók és a telephelyi vezetők közötti hatékony kommunikációt és
csapatmunkát.

2.4.

Lépjen kapcsolatba a munkavállalókkal, és vonja be őket a munkahelyi kockázatértékelés és a megelőző
intézkedések kiválasztásának folyamatába.

2.5.

Értékelje a munka szervezéséhez kapcsolódó munkahelyi veszélyeket, valamint a munkával
összefüggő pszichoszociális veszélyeket a munkahelyi kockázatértékelés részeként, azaz tüntesse fel
a munkateherrel, a határidőkkel, a felettesek és munkatársak támogatásával, az önálló
munkavégzéssel, a monoton munkával, a munka-magánélet egyensúllyal stb. kapcsolatos
szempontokat olyan mutatókat alkalmazva, mint például az NIOSH általános munkahelyi stresszről szóló
kérdőíve (http://www.cdc.gov/niosh/topics/workorg/tools/niosh-iob-stress-questionnaire.html) vagy a
HSE vezetői szabványok jelzőeszköz
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/pdfs/indicatortool.pdf).

2.6.

Értékelje a munkavállalók munkaterhét és a teljesítendő határidők alkalmazhatóságát, továbbá ellenőrizze, hogy
a munka túlórák nélkül is teljesíthető-e. Ha a munkateher túl magas, és túl szűkek a határidők, a munkavállalókkal
együttműködve igyekezzen újratervezni és újraszervezni a munkát annak érdekében, hogy a munkateher és a
határidők elfogadhatóak legyenek.

2.7.

Vegye figyelembe az összes munkacsoport sajátságait, és szabja a munkafeltételeket azok speciális igényeihez,
figyelembe véve a munkavállalók nemét, életkorát, valamint migráns munkavállalók esetében azt is, hogy a
tájékoztatást az anyanyelvükön (általuk értett nyelven) igénylik stb.

2.8.

Szükség esetén bocsássa rendelkezésre a biztonsági információkat a telephelyi munkavállalók adott nyelvein.

Magasban való munkavégzés, csúszások, botlások, esések (lásd a [4] [5] [6] és [7] hivatkozásokat is)
2.9.

Igyekezzen úgy tervezni és szervezni a munkát, hogy a magasban való munkavégzés kiküszöbölhető legyen. Ha
a magasban való munkavégzés elkerülhetetlen, biztosítson a leesést megelőző vagy azt meggátoló rendszert.
Lásd a 4. ábrát. Forrás:
4. ábra
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HSE (dátum nélkül) (http://www.hse.gov.uk/falls/campaign/personalequipment.pdf). Az Egészségvédelmi és
Biztonsági Végrehajtó Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt
tartalmaz.
2.10.

Biztosítson megfelelő mobil emelőplatformokat (személyemelőket), közben ügyeljen arra, hogy azok stabilak
maradjanak, és ne boruljanak fel. Lásd az 5. ábrát.

5. ábra: Tetőfedő lemezek cseréjénél alkalmazott mobil emelőplatform (személyemelő)

Forrás: HSE, 2011 (http://www.hse.gov.uk/pubns/indg284.pdf). Az Egészségvédelmi és Biztonsági Végrehajtó
Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt tartalmaz.
2.11.

A megfelelő létra kiválasztásához mérje fel az alábbiakat: a munkavégzés helyszínéül szolgáló talaj feletti
magasság; az a felület, ahol a berendezést felállítják, és ahol a munkavállalók dolgozni fognak; a berendezés
helyéül szolgáló felület adottságai; időjárási körülmények, valamint a munkaeszközök magasba juttatásának
módja. (http://www.hse.gov.uk/falls/roof.htm). Lásd a 6. ábrát.
6. ábra: A létratalp rögzítése
Ügyeljen arra, hogy a létra biztonságosan rögzüljön, és stabil, sima felületen helyezkedjen el.

Forrás: HSE, 2011 http://www.hse.gov.uk/pubns/indg402.pdf). Az Egészségvédelmi és Biztonsági Végrehajtó
Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt tartalmaz.
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2.12.

A biztonságos megközelíthetőség érdekében mérje fel a tető állapotát, valamint a tetőfedő anyagok és a tetőüreg
típusát. Amennyiben a felület nedves (pl. eső, hó vagy jég hatására), próbálja átütemezni a munkát, hogy arra
akkor kerüljön sor, amikor a felület már száraz. Küszöbölje ki a csúszásból vagy botlásból eredő veszélyeket,
különös tekintettel a mohára, törmelékre és az elfekvő eszközökre. Ha a csúszásveszélyt nem lehet kiküszöbölni,
jelzésekkel figyelmeztesse a munkavállalókat az adott veszélyre.

2.13.

Használjon masszív (méretezett) lefedést a tetőablakok, vagy ideiglenes nyílások lefedésére, illetve biztosítsa
őket védőkorláttal vagy védőkerítéssel.

Az elektromossággal összefüggő kockázatok (PV), égési sérülések/hólyagosodás (lásd a [4] [5] [6] és [7]
hivatkozásokat is)
2.14.

Gondoskodjon arról, hogy a munkát teljesítő munkavállalók speciális képzésben részesüljenek a villamos
kockázatokat és a napenergia-rendszerek egyedi sajátságait illetően.

2.15.

Végezze el a munkaterület kockázatértékelését, figyelemmel a villamos vezetékek által keltett veszélyekre.
Ügyeljen arra, hogy minden munkavállaló átérezze a feszültség alatt álló villamos vezetékektől mért biztonsági
távolság betartásának fontosságát, és ellenőrizze, hogy ezt az előírást szigorúan be is tartják-e.

2.16.

Tartsa szárazon az áramátalakítót, és szigetelje megfelelően.

2.17.

Biztosítsa, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a PV rendszerek villamos kockázataival, továbbá azt, hogy
erről részletes információk álljanak rendelkezésre. Fordítson különös gondot arra, hogy a munkavállalók
tájékoztatást kapjanak a villamos áram okozta áramütésről és az áramütés esetleges elesési (leesési)
következményéről.

2.18.

Előzze meg a veszélyes áramok kialakulását földzárlati megszakítók (GFCI) alkalmazásával.

2.19.

Adjon tájékoztatást a napkollektorokról. Tartsa szem előtt, hogy a forró rendszerbe bekerülő folyadék gyorsan
gőzzé alakulhat.

2.20.

Biztosítson megfelelő egyéni védőfelszerelést (szemvédő/arcmaszk, védőlábbeli, védőkesztyű). Ellenőrizze, hogy
a védőfelszerelés megfelelően karbantartott állapotban van-e, és hogy a munkavállalókat kiképezték-e annak
helyes használatára.

Váz- és izomrendszer károsodását okozó veszélyek (lásd a [4] [5] [6] és [7] hivatkozásokat is)
2.21.

Szervezze újra a munkafolyamatot, és igyekezzen a minimális szintre csökkenteni a kézi emelést és
teherszállítást.
Ha az emelés és a teherszállítás elkerülhetetlen, vezessen be a megfelelő emelésre, teherszállításra, valamint a
járművek felrakodására/lerakodására vonatkozó biztonságos eljárásokat/technikákat, és erről tájékoztassa a
munkavállalókat.
Részesítse képzésben a munkavállalókat a helyes testtartást, valamint az emelési, szállítási és
járműberakodási/járműkirakodási technikákat illetően.

2.22.

Mérje fel a szállítandó vagy felemelendő teher sajátosságait, és biztosítson megfelelő emelési vagy szállítási
segédberendezést az adott helyzettől függően.
7. ábra: Karos- láncos emelő
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Például biztosítson emelőcsigát vagy hasonló rendszert a tárgyak magasabb felületre helyezéséhez vagy az
onnan történő levételhez (lásd 7. ábra), illetve szükség esetén alkalmazzon szakképzett kezelő által működtetett
targoncát vagy darut.
Forrás: HSE, 2009 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg221.pdf, d. 50). Az Egészségvédelmi és Biztonsági
Végrehajtó Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt tartalmaz.
2.23.

Győződjön meg a daru kezelőjének szakképzettségéről, és végezze el a művelet telephelyi
kockázatértékelését.

2.24.

Szervezze újra a munkafolyamatot, például tegye lehetővé a munkavállalók számára a feladatok minél
gyakoribb váltogatását annak érdekében, hogy elkerülhessék ugyanabban a testtartásban ugyanazon
mozdulatok/munkafolyamatok tartós végrehajtását.
Iktasson be rendszeres szüneteket (például: A Deakin egyetem egészségvédelmi és biztonsági
szakemberei kényszer testtartásban végzett munka esetén óránként 10 perc szünetet javasolnak,
lásd: http://www.deakin.edu.au/hr/assets/resources/ohs/preventing-manual-handling-iniuries.pdf).

2.25.

Szervezze újra a munkafolyamatot annak érdekében, hogy kiküszöbölje vagy csökkentse a térdelő vagy guggoló
testhelyzetben végzett tevékenység időtartamát. Lásd a 8. ábrát.

8. ábra: Térdelőszőnyeg

Gondoskodjon a megfelelő térdvédelemről, ha kemény felületen, térdelő helyzetben folytat tevékenységet.
Forrás: HSE, 2008 http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr647.pdf,p,4). Az Egészségvédelmi és Biztonsági
Végrehajtó Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt tartalmaz.

3. Beépítés az infrastruktúrába, működtetés
A villamossággal összefüggő kockázatok (lásd a [4] [5] [6] és [7] hivatkozásokat is)
3.1.

Gondoskodjon arról, hogy ténylegesen csak azok a munkavállalók lássák el az adott tevékenységet, akik az
elektromos kockázatokkal, a napenergia-rendszerek egyedi sajátságaival, valamint a munkavégzés módjával

12

69

kapcsolatos speciális képzésben (munkavédelmi oktatásban) részt vettek.
3.2.

Értékelje a villamosenergia-ellátó rendszerre történő csatlakozás veszélyeit, és tartsa kéznél a villamosenergia
szolgáltató vállalat elérhetőségi adatait a munka teljes befejezéséig.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi villamosenergia szolgáltató vállalattal annak érdekében, hogy indokolt esetben az
áramellátást megszüntethesse.

3.3.

Ügyeljen arra, hogy a munkavállalók soha ne egyedül, hanem legalább párosával dolgozzanak. Általánosságban
biztosítsa, hogy az adott tevékenységet végző munkavállalók száma elegendő legyen a tevékenység biztonságos
végrehajtásához.

3.4.

Utasítsa munkavállalóit, hogy ne nyúljanak a törött napelemekhez, és tegye meg a szükséges intézkedéseket
azok ártalmatlanításához.

4. Ártalmatlanítás/újrahasznosítás
A veszélyes anyagok expozíciója [9] és a zajexpozíció (lásd a [2] [3] és [8] hivatkozásokat is)
4.1.

Mivel előfordulhat, hogy nem sikerül kiküszöbölni a hulladékban előforduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos
veszélyeket, a leghatékonyabb megelőző intézkedés a por és az illékony szerves vegyületek (VOC-k)
képződésének csökkentése. A levegőben található említett anyagok jelenlétének kiküszöbölésére irányuló
ellenőrző intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:







4.2.
4.3.

4.4.

a hulladék kézi anyagmozgatásának automatizált eljárásokkal való felváltása, például a kézi helyett gépi
előválogatás alkalmazása;
helyi elszívó szellőzés az expozíció forrásánál, például a válogató soron;
megfelelő szellőzéssel ellátott válogatófülkék alkalmazása;
kielégítő mértékű mesterséges szellőzés biztosítása a munkaterületen
a munkavállalók számának csökkentése azokon a területeken, ahol veszélyes anyagok, por és aeroszol
expozíciójának lehetnek kitéve, az ilyen területeken töltött idő csökkentése
a higiéniai tervek, a rendszeres takarítás és a fertőtlenítési intézkedések révén jelentős mértékben
csökken a munkavállalók expozíciója.

Gondoskodjon arról, hogy megfelelő mosdók és mosóberendezések álljanak rendelkezésre; minden munkavállaló
esetében különítse el az étkezőhelyiségeket a munkaterületektől.




Helyettesítse a zajos berendezéseket csendesebb eszközökkel.
Használjon zajvédő burkolatokat, vagy zajcsökkentő eszközöket.
Csökkentse a munkavállalók számát azokon a területeken, ahol zaj hatásának lehetnek kitéve, és
csökkentse az ilyen területeken eltöltött időt.

Biztosítson egyéni védőfelszerelést a munkavállalók számára a kibocsátott vegyi anyagok, aeroszolok és por
(légzésvédelem), leeső anyagok (védősisak) és a zaj (fülvédő) elleni védelem céljából.

Kézi anyagmozgatás
4.5.

Szervezze úgy a munkafolyamatot, hogy a minimális szintre csökkenthetőek legyenek a főleg nehéz
tárgyakat érintő kézi anyagmozgatási műveletek (pl. emelés és szállítási műveletek), vagy akár a
könnyebb tárgyak ismétlődő anyagmozgatása.

Ha emelési műveletre van szükség, használjon vákuumos emelőt, motoros targoncát, szállítószalagot,
görgőket stb. a szállítási művelethez. Lásd a 9a. és 9b. ábrát.
9a. ábra: Szállítószalag és vákuumos emelő 9b. ábra: Gravitációs görgős pálya
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Forrás: HSE, 2012 http://www.hse.gov.uk/pubns/indg398.pdf). Az Egészségvédelmi és Biztonsági Végrehajtó
Hatóság által az 1.0 verziójú nyílt kormányzati licenc alatt publikált közszféra-információt tartalmaz.

4.6.



Kerülje az ismétlődő, különösen a nagy gyakorisággal végrehajtott kézi emelést és szállítást. Ennek
érdekében alkalmazzon emelési vagy anyagmozgatási segédberendezést, és/vagy automatizálja a
feladatot.



Korlátozza a munka időtartamát, és iktasson be rendszeres szüneteket (például: Az új-dél-walesi
egyetem egészségvédelmi és biztonsági (UNSW-OSH) szakemberei félóránként 1-2 perc szünetet, míg
4 óránál hosszabb munkavégzés esetén 30 perces szünetet javasolnak, lásd
http://www.ohs.unsw.edu.au/ohs policies/guides/Guide%20to%20safe%20manual%20handli
ng(2).pdf?bcsi scan ce299946edb5e163=0&bcsi scan filename=Guide%20to%20safe%20
manual%20handling(2).pdf).



Biztosítson szállítószalagot és mechanikai segédberendezést, amely lehetővé teszi a váll- és csípőszint
közötti munkavégzést. (Lásd: http://www.hse.gov.uk/waste/conveyorbelt.pdf).



Ügyeljen arra, hogy a szerszámokat, eszközöket és gépeket úgy tervezzék meg, helyezzék el és
kezeljék, hogy a feladatokat kényelmesen lehessen végrehajtani.

4.7.

Szervezzen képzéseket (munkavédelmi oktatásokat) a munkavállalók számára, amelyek keretében
megtanulhatják, hogy miként kerüljék el a kézi anyagmozgatásból adódó kockázatokat, és elsajátíthatják a
mechanikai segédberendezések használatát.
5. Tűz, vészhelyzet (lásd a [10] és [11] hivatkozásokat is)
A villamossággal összefüggő kockázatok (PV), égési sérülések/hólyagosodás
5.1.

Cselekvési terv készítése céljából bocsásson rendelkezésre részletes információkat a napenergia-rendszerekről,
ideértve az alkalmazott rendszer típusát (PV vagy STP) és elhelyezkedését.

5.2.

Tájékoztassa az elsődleges beavatkozó szerveket a napenergia-rendszerek különféle sajátságairól, valamint a
tűzoltáskor betartandó biztonsági távolságokról, különösen ha a feszültség ismeretlen. A csoportnak egy olyan
személlyel is rendelkeznie kell, aki tapasztalattal rendelkezik az elektromos veszélyek kezelésében.

5.3.

Ellenőrizze, hogy az elsődleges beavatkozó szerveket tájékoztatták-e az átívelés (flashover) kockázatáról és
lehetőség szerint annak kézben tartásáról (pl. biztonsági távolságok).

5.4.

Napenergia-modulok esetében használjon biztonsági nyomáskiegyenlítő szelepet a nyomás kiegyenlítésére és a
túlhevített gőz kibocsátásának elkerülésére.

Összeomlás, esések és repülő darabok
5.5.

Adjon előzetes részletes tájékoztatást az elsődleges beavatkozó szervek részére a helyi napenergiarendszerekről, ideértve a tűzállósággal és a tűz terjedésével kapcsolatos tulajdonságokat is.

5.6.

Ne lépjen rá a napenergia-modulokra, és tekintsen minden felületet potenciálisan csúszásveszélyesnek.
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