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A mezőgazdaság, állattenyésztés
és az élelmiszer-feldolgozás
főbb munka-egészségügyi
veszélyforrásai

Mezőgazdasági munkák főbb egészségi
kockázatai
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai alapján, a világon az összes

j) A munkamódszerek rendkívül változatosak lehetnek.
k) A munkavédelmi és az egészségügyi szabályok nehézkes alkalmazása
különösen jellemző a kisgazdaságokban.

munkaerő közel fele foglalkozik a növénytermesztést, az állattenyésztést, az
erdő-, vad- és halgazdálkodást felölelő mezőgazdasággal. A fejlett ipari orszá-

l) Mindenféle szakképzettséget nélkülöző idény és alkalmi munkások alkalmazása,

gokban csak 4-9%, ám a harmadik világban akár 75% is lehet az agrárszektor-

akik egyáltalán nem vagy csak igen minimális munkavédelmi ismeretekkel

ban dolgozók aránya.

rendelkeznek.

A mezőgazdasági munka egészségi és biztonsági feltételeit, a mezőgazdasági ter-

A mezőgazdaság – a bányászat és az építőipar mellett – az egyik legveszélyesebb

melésből adódó, más ágazattól megkülönböztető jellemvonásait a következők hatá-

ágazat, mivel egyes területein sokféle veszély fordul elő. A világon a mezőgazdaság-

rozzák meg:

ban előforduló munkabalesetek és foglalkozási betegségek száma igen magas, emiatt
a halálozás is két-háromszoros az egyéb ágazatokhoz képest.

a) A munka idényjellege. A különféle mezőgazdasági munkálatokat – például a
betakarítást – időhöz kötötten, gyorsan kell elvégezni, ezért ez hosszú munka-

Kémiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

napokat, túlmunkát és jelentős idénymunkaerőt igényel.
A kémiai kóroki tényezők közül elsősorban a növényvédő szerek, műtrágyák felhasznáb) A munkát nagyrészt szabadban végzik, ezáltal különféle klimatikus hatások
érik a dolgozót.

lásával kell számolni a mezőgazdasági munkák során. A növényvédő szerek alkalmazása megóvja, és ezáltal megnöveli a terméshozamot, csökkenti a nehéz fizikai munkából származó megterhelést, valamint közegészségügyi jelentőséggel is bír azáltal,

c) Ugyanazon személynek többféle munkafeladatot is el kell látnia a munkaideje
alatt.

hogy elpusztítja a fertőző, járványos megbetegedésekért felelős vektorokat. Ugyanakkor
a sokféle, nagy mennyiségben és igen széles körben alkalmazott vegyszerek veszélyt
jelentenek a környezetre és az emberek egészségére is.

d) A munka során az állatokkal és a különféle növényekkel való érintkezési

A növényvédő szerek többsége egyidejűleg többfajta kártevő irtására használatos. Emi-

lehetőségek növelik a fertőződések, balesetek előfordulási gyakoriságát,

att számolni kell azzal a következménnyel, hogy az emberi egészségkárosító hatásuk

illetve a toxikus, allergén vagy ingerlő porok belégzésének lehetőségét.

sem egyetlen célszervre irányul, és nem csupán egyféle károsodásban nyilvánul meg.
Ehhez társul még az együttes expozíciók közötti interakciók okozta egészségkárosító

e) A munkavégzés során az agrokémiai anyagokkal való közvetlen érintkezés
lehetősége a mérgezés, allergiás reakciók kialakulásának veszélyét rejti magában.

hatások módosulása.
A növényvédő szerekkel végzett tevékenység során (permetezés, aeroszolozás, porozás, csávázás, gázosítás stb.) heveny vagy idült foglalkozási mérgezések is kialakul-

f) A mezőgazdasági munka velejárói – mint például a jelentős távolságok a mun-

hatnak.

kavégzés helye és az otthon között –, balesetveszélyt jelentenek.
g) A napi rendszeres utazás az étkezési szokások megváltozását eredményezi,
ami közvetlen hatással lehet az egészségre.
h) A távolságok miatt az orvosi ellátás is nehezen elérhető.
i) Gyakran előfordul, hogy a munkát rossz higiénés körülmények, életfeltételek
között (csatornázatlanság, vezetékes ivóvíz hiányában stb.) kell végezni.
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A heveny növényvédő szer mérgezések száma az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. Jelentősen lecsökkent a halálos kimenetelű mérgezések száma is.
Ehhez a Gramoxon nevű gyomirtószer 20 évvel ezelőtti betiltása is hozzájárult. (A
80-as években évente 100-nál is többen haltak meg az öngyilkossági szándékkal,
és a véletlen Gramoxon mérgezések miatt.) Magyarországon 2013-ban összesen
149 növényvédő szer mérgezési esetet regisztráltak, ez az összes mérgezés kevesebb, mint 1%-a. (0,81%). Körülbelül 60%-a véletlen, 30%-a öngyilkosság miatt
bekövetkezett mérgezés volt. Növényvédő szer felhasználással kapcsolatban 9
eset (6%) fordult elő. 5 haláleset következett be 2013-ban, mind öngyilkosság miatt.
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Az 5 halálesetből 3 szerves foszforsav-észter hatóanyagú szerrel történt mérgezés.
A legtöbb mérgezés egyéb szerekkel (főleg glifozát és tiametoxam hatóanyagú)
(53,69%) és szerves foszforsav-észter hatóanyagú szerekkel (24,16%) történt. Ezen
kívül nagyobb gyakorisággal fordulnak elő a piretroid hatóanyagú és a réztartalmú
szerekkel történő mérgezések, valamit a termésnövelők fogyasztása miatti kórházi ellátás.

A mezőgazdaságban előforduló különleges kóroki tényezők
Az üvegházi, fóliasátras termelési technológia során a kultúrnövények védelme többféle,
eltérő időpontban alkalmazandó növényvédő szer használatát igényli, ami a kombinált
vegyi expozíció veszélyét rejti magában. A preventív szabályok, a munkaegészségügyi
és az élelmezés-egészségügyi várakozási idők betartására ilyen körülmények között
különös gondot kell fordítani, a munkavédelmi szabályok szigorú betartása mellett.

Biológiai kóroki tényezők

A munkavédelmi szabályok betartása (például a munkaegészségügyi várakozási idő)
elsődleges fontosságú.

A mezőgazdasági tevékenységek során az alábbi egészségkárosító kóroki tényezők
hatásának lehetnek kitéve a munkavállalók:
·

Silógázok expozíciója: A takarmányok fermentációja során különböző szerves savak,

biológiai kóroki tényezők (vírusok, baktériumok, gombák, paraziták) terjedés

aminok, nitrogén-oxidok, ammónia és széndioxid keletkeznek, amelyek különböző

szerint

légzőszervi megbetegedéseket, mérgezést okozhatnak. A fermentációs folyamat alatt

– a fertőzés közvetlenül terjed állatról emberre (brucellózis, tularémia,
leptospirózis, Q láz, ornitózis);

tilos a munkatérbe történő belépés, a művelet befejezését követően pedig hatékony
szellőztetésre van szükség.

– a fertőző ágens sebfertőzés révén kerül állatról emberre (sertés orbánc);
– mind az ember, mind az állat közös természeti forrásból fertőződik meg
(botulizmus, tetanusz);

lan, a levegőnél nehezebb gáz, ami a levegőt kiszorítva a pincék, üregek, helyiségek

– a kórokozó valamely élő vektor közvetítésével terjed (kullancs okozta
encephalitis, Lyme kór).
·

A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, amely színtelen, szagtaalján terül el. Nagy mennyiségben keletkezik szerves anyagok, cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során is. Kis koncentrációban a légzőközpontot izgatja,

gabonamagvak, liszt, fűszerek szerves porában lévő mikroorganizmusok és

nagyobb koncentrációban az oxigénhiány miatt fulladást okoz. Emiatt a must forrása

atkák miatti légzőszervi problémák;

alatt a pincébe belépni az óvintézkedések betartásával, és csak alapos átszellőzte-

·

jellegzetes allergiás megbetegedések (pl. „farmertüdő”);

tést követően lehet.

·

mikotoxinok (több közülük rákkeltő), endotoxinok által okozott megbetegedések;

·

túlérzékenységet (allergiás reakciót) kiváltó anyagok expozíciója.

2014 nyarán kukorica címerezését végző mezőgazdasági alkalmi munkavállalók
között fordult elő tömeges leptospirózis megbetegedés.
A leptospirózis egy akut fertőző megbetegedés. A kór általában jóindulatú, a lefolyása azonban lehet súlyos, illetve halálos kimenetelű is. A tünetek közé tartozik a
láz, hidegrázás, a máj-, vese- és érrendszeri károsodás, a fejfájás, az izomfájdalmak,
ezek közül is jellemző a lábszári fájdalom.
A fertőzés forrásai lehetnek emlősök, így kisemlősök (mezei pocok, egér, patkány)
és nagyemlősök (disznó, kutya, róka) is. Az állatok általában vizeletükkel juttatják
a talajba és a vizekbe a Leptospira baktériumot. A szervezetbe bőrön (apró sérüléseken keresztül) és nyálkahártyán keresztül (tápcsatorna egyes részei) jut be a
baktérium.
A fertőzés oka: A munkások a teljesítménykényszer miatt, a sáros talajon, a gyorsabb mozgás érdekében, levetették a gumicsizmát és mezítláb dolgoztak. A kukoricatáblákon a rágcsálók, főleg a mezei pockok korábban elszaporodtak. A tócsák
vizébe a rágcsálók vizeletével kerültek be kórokozók. A munkavállalók a fedetlen
bőrön át fertőződtek meg.
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Az állattenyésztés, állattartás munkavédelmi
vonatkozásai
Az állattenyésztési tevékenység esetében azt kell figyelembe venni, hogy a különféle
tartástechnológiák mellett a sokféle állat ellátása, gondozása, ápolása, kezelése, szállítása során melyek azok a legfőbb veszélyforrások, amelyek a munkavégzésből, a munkakörülményekből és a munkakörnyezet egészségkárosító kóroki tényezőiből adódóan
munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés forrásai lehetnek. Az állattenyésztés
munkavédelmi követelményei mellett azonban figyelemmel kell lenni az állatkezelés,
például az állategészségügyi eljárások szabályaira, valamint a járványügyi érdekből
szükséges személyi higiénés előírások szigorú betartására is.
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Főbb egészségkárosító hatások

lása is, amelyek a túlzott fizikai megterhelésre, a kézi tehermozgatásra, az egyoldalú
és ismétlődő munkamozzanatokra, a hideg-nedves környezetre vezethetők vissza.

A munkavégzés során előforduló kóroki tényezők közül az állattenyésztéssel járó túlzott
fizikai, élettani, idegi és érzelmi megterhelés kiemelendő. A megterhelések főként abból

Hatékony megelőzés

adódnak, hogy a tevékenységek gyakran nem megfelelően gépesítettek, és ezekben
az esetekben az állatgondozás nehéz és közepesen nehéz fizikai munkának minősül,

Az állattenyésztésben az eredményes munkavédelem is csak a kockázatok értékelésén

nagyarányú a kétkezi munka, ami nem csupán a kézi rakodást és a tehermozgatást

alapuló megelőző intézkedések révén lehet hatékony. Az egészséget nem veszélyeztető

jelenti, hanem a takarmányozást, almozást, etetést és itatást, kézi fejést, tojásbegyűjtést

és biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében az alábbi intézkedése-

is. Az állatok gondozása az év minden napján igényli a munkaerő jelenlétét.

ket kell megtenni: a kollektív, illetve műszaki megelőzés és munkaszervezés mellett az
egyéni védőeszközök alkalmazása, a munkavédelmi oktatás, a munkavállalók orvosi

Az állattenyésztésben leggyakrabban előforduló foglalkozási
eredetű megbetegedések

alkalmassági vizsgálata, a védőoltások biztosítása, valamint a sérülékeny munkavállalók foglalkoztatásának tilalma.

A biológiai tényezők (mikroorganizmusok, sejttenyészetek, emberi élősködők) külön-

Hatékony munkavédelem csak az állategészségügyi szakemberekkel együttműködve,

böző fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak. Foglalkozási eredetű megbe-

az állatállomány folyamatos ellenőrzésével, az állatok immunizálása, a fertőző és veszé-

tegedéseket a fertőző állatokkal végzett munka vagy az állati tetemekkel történő

lyes állatok megfelelő kezelése, az állategészségügyi és a személyi higiénés előírások

érintkezés okozhat. A rovarok csípéssel, a rágcsálók harapással (vagy vizeletükkel)

betartása mellett valósulhat meg.

is okoznak betegséget, amit a megfertőzött háziállatok közvetlenül, vagy a környezetük (talaj, víz) beszennyezésével továbbadnak. Magas az állattenyésztésben dolgozók körében a légzőszervi panaszok (idült hörghurut, asthma szerű elváltozások,
allergiás pneumonitiszek) és a bőrgyógyászati megbetegedések (allergiás és irritatív
dermatitiszek, ekcémaszerű elváltozások és egyéb bőrgyulladások) előfordulása.

Az élelmiszer-feldolgozás kémiai és biológiai
veszélyei

Az állatról emberre terjedő megbetegedések (zoonózisok) közvetlenül a beteg állattal,

Az egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítására való törekvés ered-

a váladékával, a tollával vagy a szőrével való érintkezés során, lenyelés vagy belégzés

ményeképpen javult az élelmiszerbiztonság, és egyben csökkentek az élelmi-

útján, illetve közvetett módon – jellemzően a fertőzött állat húsának, tejének elfogyasz-

szer-feldolgozás során a korábban meglevő kémiai és biológiai veszélyekből

tása, az elhullott állati tetemekkel való érintkezés, az állati termékek feldolgozása révén

származó munkaegészségügyi kockázatok is. Továbbra is jelen vannak azon-

–, természetes úton terjednek. A betegség kiváltói nemcsak a baktériumok, a vírusok,

ban olyan biológiai és kémiai anyagok, amelyek a munkát végző ember számára

a gombák, a paraziták, hanem prionok is lehetnek (a prionok a szarvasmarhák sziva-

veszélyt jelenthetnek. Ezek a veszélyek sokszor nem nyilvánvalóak, ezért nehéz

csos agyvelő elfajulását az emberre átvíve a Creutzfeldt-Jakob betegséget okozzák).

a kockázatok felismerése, értékelése.

Többféle betegségnél jelentős a kullancsok, mint vektorok szerepe is. A kullancsok
elterjedését a rágcsálók, a madarak, a vízi szárnyasok, a kutyák is elősegítik.

A munkavállalók számára veszélyt jelentő biológiai vagy kémiai anyagokat elsősorban
az élelmiszer-előállítás során felhasznált alapanyagok tartalmazzák. Léteznek továbbá

A kémiai kóroki tényezők közül az agrokemikáliák mellett a takarmányozás mérgező,

olyan, különböző technológiákban felhasznált anyagok is, amelyek nem általánosan,

irritáló, allergizáló, rákkeltő szerves és szervetlen porai jönnek szóba. Az állattartás

csupán egyes munkavállalóknál váltanak ki egészségkárosodást.

során különböző gázok (ammónia, hidrogénszulfid, metán) is előfordulnak. A szerves
porok inkább allergiás légzőszervi elváltozásokat (pneumonitisz) okozhatnak.

A munkavállalókat jellemzően állati eredetű anyagokkal (például gyapjú, szőr, toll),
szerves porokkal (például liszt, állati por), hulladékkal, szennyvízzel, vérrel és egyéb

Az állattenyésztésben foglalkoztatottak körében a légzőszervi és a bőrgyógyászati

testfolyadékokkal érintkezve érheti biológiai hatóanyagok expozíciója.

megbetegedések mellett kiugróan magas a mozgásszervi rendellenességek előfordu-
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A biológiai hatóanyagok háromfajta betegséget okozhatnak: élősködők, vírusok vagy
baktériumok okozta fertőzést, penész, szerves porok (például lisztpor és állati ere-

Az élelmiszeriparban előforduló leggyakoribb fertőző
betegségek

detű por), enzimek és atkák expozíciója okozta allergiát, és kiválthatnak mérgezést
Ornithózis (pszittakózis, papagájkór): A betegség megfázáshoz vagy influenzához

vagy mérgező hatásokat.

hasonló légúti megbetegedés, amely gyakran vezet tüdőgyulladáshoz. A madarakról

Az élelmiszer-feldogozás során veszélyt jelentő biológiai és
kémiai anyagok, hatásuk, érintett foglalkozások, tevékenységek

emberre terjedő fertőzések között az egyik leggyakoribb, általában díszmadarak vagy
a baromfiállomány fertőzheti meg az embert. A kór az állatoknál a legtöbb esetben
nem okoz tüneteket, a kórokozó a szárnyasok tollán, illetve ürülékén telepszik meg,

Biológiai anyagok
baktériumok, vírusok, élősködők

Foglalkozás, tevékenység

Hatás

vágóhídi munkások

fertőző betegségek, elsősorban
légúti megbetegedések

a pecsenyekacsa feldolgozásával foglalkozók körében fordult elő a megbetegedések
döntő többsége. Az ember többnyire a pehelytollakhoz tapadt kórokozó belélegzésével
fertőződik, ezért azok a legveszélyeztetettebbek, akik az állatokat a ketrecből kiemelik,

szerves gabonaporok,
vagy biológiai hatóanyagokkal
szennyezett liszt, tejpor
egyes élelmiszerek, növények és
zöldségek
pl. tojásfehérje, liszt- és darapor,
gyümölcsök, zöldségek, hal, tengeri állatok, szójabab por, fűszerek

húsuk nem fertőzött. Különösen a baromfifeldolgozó üzemek, ezen belül többségükben

majd a vágószalagra rögzítik és elvéreztetik, hiszen ezek a folyamatok heves szárnyélelmiszer-feldolgozás,
raktárkezelés, pékek,
molnárok, sörfőzők

csapkodással, ezáltal porképződéssel járnak. Mivel a bélsár is jelentékeny fertőzési
légzőszervi betegségek

forrás, a vágóhidak béllel foglalkozó szakaszain dolgozóknak is javasolt a védekezés.
Veszélyeztetettek a karbantartók és a takarítást végzők is, akik például a tollszárítókat
és egyéb berendezéseket szerelik.

penészek

pékek, sajtkészítők, húsipari
dolgozók

légzőszervi betegségek

Q-láz: Az influenzás tüdőgyulladáshoz hasonló, bakteriális eredetű, felső légúti huruttal,

raktári atka

pékek, molnárok, élelmiszeripari
raktári dolgozók

légzőszervi betegségek

kor Ausztráliában vágóhídi munkásoknál magas lázat, fejfájást és köhögést észleltek.

méreganyagok
pl. botulotoxin, aflatoxinok

konzervgyártásban, húsfeldolgozásban dolgozók

mérgezés, seb botulizmus

és magas lázzal járó megbetegedés. Először 1937-ben jegyezték fel a fertőzést, amiA kórokozót a kecske, a szarvasmarha és a juh hordozza, és viszi át az emberre. A
betegség ezért elsősorban az állattartók, a vágóhídi, hús- és tejfeldolgozó munkások
körében terjed. A megelőzést nehezíti, hogy a kórokozót gyakran tünetmentes állatok
ürítik. Fontos az állatállomány fertőzöttségének a kimutatása és ennek kezelése, az

Vegyi anyagok

Foglalkozás, tevékenység

Hatás

élelmiszeradalékok,
ipari enzimek
(pl. amilázok lisztben)

pékek,
egyéb élelmiszeripari dolgozók

légzőszervi betegségek,
bőrbetegségek

fertőtlenítőszerek

élelmiszeripari tevékenységeket
végzők

bőrbetegségek,
légzőszervi betegségek

ammónia

hűtőházban dolgozók
(karbantartás, meghibásodás,
havária esetén)

légzőszervi betegségek,
balesetek

állati eredetű termékek (tej, hús, gyapjú, bőr) feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban a higiénés és munkavédelmi előírások betartása, a por- és cseppfertőzés
megelőzése, a tej pasztörizálása. Emberről-emberre ritkán terjed, a kórokozó általában az állatokkal való kontaktus során, vagy kullancscsípés útján jut be az emberbe.
Gennykeltő baktériumok okozta fertőzések:
·

Orbánc: Leginkább vágóhidakon, húsüzemekben dolgozóknál fordul elő, csont-

·

Gennyes körömágygyulladás: Édesipari dolgozóknál gyakoribb. Kicsiny bőrsé-

szilánk okozta bőrsérülés következtében.
rüléseken keresztül fertőznek a cukros táptalajt kedvelő baktériumok.
Gombás fertőzések (láb- és körömgomba): Nem csupán az élelmiszeriparra jellemző.
Vizes munkahelyen a gumicsizma, a vízhatlan védőruha, valamint zuhanyzókban a nem
megfelelően tisztántartott lábrács elősegítheti a fertőzés terjedését.

8.

9.

Mi okozhat foglalkozási légzőszervi problémákat?

A megelőzés lehetőségei

A munkahelyeken használt természetes és mesterséges anyagok sok fajtája (biológiai

Az orvosi védelem és a munkaköri alkalmassági vizsgálatok hangsúlyos elemei a meg-

és kémiai hatóanyag) okozhat allergiás légúti betegségeket, foglalkozási asztmát, orr-

előzésnek, ezekkel párhuzamosan az alábbi műszaki és/vagy szervezési intézkedési

nyálkahártya gyulladást (rinitisz) vagy tüdő-léghólyag gyulladást (alveolitisz), amelyek

lehetőségeket kell figyelembe venni:

egyre sűrűbben fordulnak elő az utóbbi években.
Már egy anyag igen kis mennyisége is – amely jóval alatta marad a címkézéshez szük-

·

Élelmiszer higiéniai intézkedések: szennyezett munkaműveletek elkülönítése.

·

Technológiai intézkedések: zárt eljárások alkalmazása, aeroszolok kialakulá-

séges, illetve a foglalkozási expozíciós határérték által meghatározott koncentrációs
határnak – allergiás reakciót válthat ki az arra érzékeny személyeknél. Ha magas mole-

sának elkerülése.

kulasúlyú anyaggal érintkezik a munkavállaló, akkor a veleszületett allergiás, túlérzékeny
(atópiás) beteg gyakrabban és gyorsabban válik érzékenyebbé, így fokozott a kockázata
a foglalkozási asztma kialakulásának (például pékek asztmája).

·

Munkavédelmi intézkedések: egyéni védőeszközök alkalmazása.

A légzőszerveket irritáló anyagok, például a fertőtlenítőszerekből származó klór, ammónia,

A témához kapcsolódó fontosabb munkavédelmi jogszabályok:

savgőzök, általános por és még a hideg levegő is, rohamot válthatnak ki azoknál, akiknél

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993.

kialakult az asztma. Ebben az esetben a munkavállaló nem az adott hatóanyag iránt válik

(XII. 26.) MüM rendelet, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi

érzékennyé, de a roham mégis a munkahelyen jelen levő kóroki tényezőkkel függ össze.

követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet, a speciális előírásokat tartalmazó, Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló

Mi okozhat foglalkozási bőrproblémákat?

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet, a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány

Foglalkozási bőrproblémákat a munkahelyen használt anyagokkal való érintkezés okoz-

mint az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet,

hat. Két különböző bőrérzékenyítő létezik, a vegyszerek (például fertőtlenítőszerek)

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet.

bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, vala-

és a biológiai anyagok (például a természetes anyagokban lévő fehérjék), amelyek

A fenti előírások azonban a mezőgazdáságra vonatkozó munkavédelmi szabályok töre-

rendszerint az anyaggal legnagyobb valószínűséggel érintkező kézre vagy az alkarra

dékét tartalmazzák csupán, a munka megkezdése előtt a vonatkozó előírások teljes

hatnak, de kiterjedhetnek a test más részeire is. A korai jelek között van a bőr kiszára-

körű megismerése és kockázatértékelés elvégzése szükséges!

dása, pirossága és viszketése. A bőr feldagadhat, berepedezhet, pikkelyessé és vastagabbá válhat, és kiütések jelentkezhetnek. Ezek a bőrelváltozások gyakran javulnak,
ha a munkavállaló távol van a munkától, például a hétvégeken vagy szabadság idején.

A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és
biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”című kiemelt projekt
céljaival összhangban a munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadás-

Fokozott kockázatnak van kitéve a folyadékoknak és víznek rendszeresen kitett mun-

sal segíti a munkáltatókat és érdeklődőket a helyes gyakorlat kialakításában.

kavállaló, mivel a víz és a folyadékok lebontják a bőr természetes védőkorlátját. A bőrt

A Munkavédelmi Információs Szolgálat elérhetőségei:

érő szélsőséges hőmérséklet, a napsugárzás és a biológiai kóroki tényezők szintén
fokozzák a veszélyt.

Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 204 292
E-mail cím: munkafelugy-info@ngm.gov.hu

A kémiai bőrallergia rendszerint hosszabb idő alatt alakul ki, míg a fehérjeallergia
nagyon gyorsan jelentkezhet. Egyes esetekben az allergének akkor is okozhatnak bőrtüneteket, ha belélegzik vagy lenyelik azokat. Az is lehetséges, hogy a bőr érintkezése
vegyi anyagokkal légzőszervi allergiás tüneteket okoz. Egyes veszélyes anyagok, pél-

A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és bizton-

dául növényi eredetű anyagok vagy bizonyos gyógyszerek, napfény-expozíció esetén

ság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt tájékoztató

fotoallergiás reakciót válthatnak ki.

kiadványai az Európai Unió támogatásával jöttek létre.

10.

11.

Európai Szociális
Alap
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