2011.07.07. - Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
közleménye
- a hőségriadó elrendelése kapcsán kültéri munkahelyre vonatkozóan.

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI
FŐFELÜGYELŐSÉG KÖZLEMÉNYE A HŐSÉGRIADÓ
ELRENDELÉSE KAPCSÁN KÜLTÉRI MUNKAHELYEKRE
VONATKOZÓAN
Az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzése alapján, a várható magas napi
középhőmérsékletre tekintettel az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség felhívja valamennyi munkáltató figyelmét a munkavállalók
egészségének, biztonságának védelme érdekében a szükséges munkaszervezési
intézkedések megtételére.
A hőségriadó elrendelése fokozottan ráirányítja a figyelmet arra, hogy a munkáltatók
is legyenek felkészülve a hőséget okozó meleg, a munkavállalókat terhelő
hőmérsékleti körülmények mellett történő munkavégzés esetén a szükséges
munkaszervezési intézkedések megtételére.
A nagy meleg káros hatásai napszúrást, hőség okozta ájulást, hőkimerülést, hőgutát
okozhatnak, de másodlagosan hozzájárulhatnak a balesetveszélyes helyzetek
kialakulásához is.
Elsősorban szabadtéren, tűző napon fizikai munkát végzők esetében (pl. építési,
kivitelezési munkák, útépítés, útburkolás, mezőgazdaság) merül fel a nagy meleg
káros hatásai elleni fokozott védekezés szükségessége.
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Munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a munkavégzés során
rendszeresen kerüljön pihenőidő beiktatásra. A pihenőidőt lehetőleg a
környezethez képest hűvösebb, árnyékos helyen, megfelelő ülő
alkalmatossággal ellátott körülmények között töltsék el a dolgozók.
Ahol nem áll rendelkezésre a pihenő idő eltöltésére, a környezethez képest
hűvösebb árnyékos hely, ott lehetőség szerint gondoskodjanak megfelelő
árnyékolással (pl. sátorlapok alkalmazásával) ellátott hely kijelöléséről,
megfelelő ülő alkalmassággal ellátva.
A munkavállalók igénye szerinti mennyiségben, a folyadék veszteség
pótlására legalább 14-16 °C- ra hűtött ivóvíz minőségű vizet kell
biztosítani a higiénés feltételeknek megfelelően, személyenként, egyéni
használatra kiadott ivópoharakkal biztosítva.
Előbbieken túlmenően a hőkimerülés, hőguta megelőzését egyéb
eljárásokkal (a tarkót takaró fejvédő használata, könnyű, bő ruházatban
történő munkavégzés, ahol azt a munka jellege megengedi, hideg vizes
arc-, kézmosással történő hűsítő mosdás, stb.) biztosítani kell.
A tűző napon felmelegedett tárgyak, munkaeszközök érintéséből adódó
baleset- veszélyes helyzetek megelőzésére is gondolni kell (pl.
elsődlegesen magasban végzett tevékenységek során), ezért felhívjuk a
figyelmet az óvatosságra.

-

A hőség riadó szempontjából kritikusnak tekinthető időszakban (11-15 óra
között) a balesetveszélyes és/magasban végzett munkáknál fokozott
körültekintéssel kell eljárni, pl. az egyedüli munkavégzés szabályait a
lehetőségekhez képest módosítani ajánlott és javasolt szem előtt tartani az
életkori sajátosságokat, valamint a szervezet alkalmazkodó képességét, az
aktuális tűrő képességet.
- A munkahelyi elsősegélynyújtó helyek kijelöléséről, az elsősegélynyújtás
feltételeiről - különös tekintettel a hőségből adódó rosszul létekre -,
valamint az ezekre vonatkozó tájékoztatásról gondoskodni kell.
A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy az esetlegesen
előforduló panaszok (pl. fejfájás, szédülés, szemkáprázás, szomjúság,
szapora szívverés) esetén a munkát azonnal hagyják abba és keressék fel a
pihenő helyet, szükség esetén igényeljék az elsősegélynyújtást, vagy az
orvosi ellátást.
Forrás:www.ommf.gov.hu

