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KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2019/1832
(2019. gada 24. oktobris),
ar ko Padomes Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumā izdara tehniska rakstura pielāgojumus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīvu 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām
prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Gēteborgā 2017. gada 17. novembrī pasludinātā Eiropas sociālo tiesību pīlāra (2) 10. princips paredz, ka ikvienam
darba ņēmējam ir tiesības uz veselīgu, drošu un labi pielāgotu darba vidi. Darba ņēmēju tiesības uz augsta līmeņa
veselības aizsardzību un drošību darbā un uz viņu profesionālajām vajadzībām pielāgotu darba vidi, kas ļauj ilgāk
turpināt dalību darba tirgū, ietver individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darba vietā, ja no riskiem nav
iespējams izvairīties vai tos nevar pietiekami ierobežot citos veidos, ar citiem darba paņēmieniem, metodēm vai
darba organizācijas procedūrām.

(2)

Ex post novērtējums, ko dēvē par REFIT novērtējumu, aplūkoja ar darba ņēmēju veselības aizsardzību un drošību
darbavietā saistīto direktīvu, tostarp Direktīvas 89/656/EEK, īstenošanu. Novērtējumā tika skatīta direktīvu
nozīmība, kā arī pētījumi un jaunākās zinātniskās atziņas dažādajās aplūkotajās jomās. REFIT novērtējumā, kas
minēts Komisijas dienestu darba dokumentā (3), cita starpā secināts, ka individuālo aizsardzības līdzekļu
izmantošana skar apmēram 40 % ES darbaspēka, jo no riskiem darba vietā nevar izvairīties citos veidos, un ir
nepieciešams risināt grūtības, kas rodas, īstenojot Direktīvu 89/656/EEK.

(3)

Komisija savā paziņojumā “Drošāks un veselīgāks darbs visiem. ES darba drošības un veselības aizsardzības tiesību
aktu un politikas modernizēšana” (4) atkārtoti uzsvēra, ka, lai gan REFIT Savienības veselības aizsardzības un darba
drošības tiesību kopuma novērtējums apstiprināja, ka tiesību akti šajā jomā kopumā ir efektīvi un atbilst mērķim, ir
iespēja atjaunināt novecojušus noteikumus un nodrošināt labāku un plašāku aizsardzību, atbilstību un ieviešanu
darba vietā. Komisija uzsver īpašo nepieciešamību izvērtēt Direktīvas 89/656/EEK 2. pantā sniegto individuālo
aizsardzības līdzekļu definīciju, kā arī izvērtēt tās izmantošanu dažādos dienestos un jomās.

(4)

Direktīva 89/656/EEK nosaka minimālās prasības tādu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai, ko darba ņēmēji
lieto darbavietā un kas ir jālieto, kad no attiecīgajiem riskiem nav iespējams izvairīties vai tos nav iespējams
pietiekami mazināt ar kolektīvās aizsardzības tehniskajiem līdzekļiem vai ar darba organizācijas pasākumiem,
metodēm vai procedūrām. Lai atvieglotu vispārējo noteikumu ieviešanu, ko pieprasa Direktīvas 89/656/EEK
6. pants, Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikums sniedz nesaistošas vadlīnijas, kuru mērķis ir atvieglot un
atbalstīt piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli, ņemot vērā attiecīgos riskus, pasākumus un jomas.

(1) OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.
(2) Eiropas sociālo tiesību pīlārs, 2017. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/
european-pillar-social-rights_lv
(3) SWD(2017) 10 final.
(4) COM(2017) 12.
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(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/425 (5) ir paredzēti noteikumi par individuālo aizsardzības
līdzekļu projektēšanu, ražošanu un tirdzniecību. Regula (ES) 2016/425 mainīja ražojumu riska kategorizāciju,
sniedzot darba devējiem izpratni par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un līdz ar to veicinot to lietošanu, kā
paskaidrots Individuālo aizsardzības līdzekļu vadlīnijās (6), kas skaidro Regulā (ES) 2016/425 norādītās procedūras
un jautājumus. Būtu lietderīgi atjaunināt Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumu, lai nodrošinātu atbilstību
riska klasifikācijai, kas noteikta Regulā (ES) 2016/425, un minētos pielikumus salāgotu ar Regulā (ES) 2016/425
lietoto terminoloģiju un minētajā regulā norādītajiem individuālo aizsardzības līdzekļu veidiem.

(6)

Direktīvas 89/656/EEK 4. panta 1. punktā darba devējiem ir noteikts pienākums nodrošināt tādus individuālos
aizsardzības līdzekļus, kas atbilst attiecīgajiem Savienības noteikumiem par to konstrukciju un izgatavošanu
attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību. Saskaņā ar minēto pantu darba devējiem, kas minētos
individuālos aizsardzības līdzekļus izsniedz saviem darba ņēmējiem, ir pienākums nodrošināt šādu individuālo
aizsardzības līdzekļu atbilstību Regulā (ES) 2016/425 noteiktajām prasībām.

(7)

Direktīvas 89/656/EEK I pielikumā sniegts pārskats par kritiskām situācijām, kurās jālieto individuālie aizsardzības
līdzekļi, un risku veidi, kas var rasties darba vietās saistībā ar dažādām ķermeņa daļām, kuras jāaizsargā ar
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. I pielikums būtu jāgroza, lai ņemtu vērā jaunus risku veidus, kas sastopami
darba vietās, un lai nodrošinātu atbilstību risku klasifikācijai un terminoloģijai, kas jo īpaši tiek izmantota Regulā
(ES) 2016/425.

(8)

Direktīvas 89/656/EEK II pielikums, kurā ir noteikts nepilns individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts, būtu jāgroza,
lai ņemtu vērā jaunos risku veidus, kas noteikti minētās direktīvas I pielikumā. II pielikums būtu jāgroza arī, lai tajā
ietvertu individuālo aizsardzības līdzekļu piemērus, kas šobrīd pieejami tirgū saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425, un
minētajā regulā lietoto terminoloģiju.

(9)

Direktīvas 89/656/EEK III pielikumā ir dots nepilns tādu darba veidu un nozaru saraksts, kurās var rasties
nepieciešamība nodrošināt darba ņēmējus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, apvienojot minētas direktīvas
I pielikumā norādīto risku klasifikāciju un minētās direktīvas II pielikumā aprakstītos individuālos aizsardzības
līdzekļus. Direktīvas 89/656/EEK III pielikums būtu jāpārstrukturē, lai nodrošinātu atbilstību starp terminoloģiju un
klasifikāciju, kas izmantota visos trīs pielikumos, un Regulai (ES) 2016/425. Tas ļaus dažādu jomu un nozaru darba
devējiem labāk noteikt un nodrošināt individuālos aizsardzības līdzekļus, kas atbilst konkrētajām darbībām un
konkrētajiem risku veidiem, kuriem darba ņēmēji ir pakļauti saskaņā ar riska novērtējumu.

(10)

Tika veiktas konsultācijas ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju par pasākumiem, kas
izriet no Komisijas paziņojuma “Drošāks un veselīgāks darbs visiem. ES darba drošības un veselības aizsardzības
tiesību aktu un politikas modernizēšana” un ir nepieciešami, lai saglabātu Savienības arodveselības un darba
drošības tiesību aktu efektivitāti un atbilstību mērķim.

(11)

Savā 2017. gada 6. decembra atzinumā par sešu OSH direktīvu modernizāciju, lai ikvienai personai nodrošinātu
veselīgāku un drošāku darbu (7), Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja ieteica grozīt
Direktīvu 89/656/EEK, lai palielinātu tās nozīmību un efektivitāti.

(12)

Nākamajā atzinumā par Individuālo aizsardzības līdzekļu direktīvas (89/656/EEK) pielikumu tehnisko
atjaunināšanu (8), kas pieņemts 2018. gada 31. maijā, Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja
komiteja ieteica veikt konkrētus atjauninājumus Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumā, ņemot vērā jaunākos
tehnoloģiskos sasniegumus šajā jomā un nodrošinot atbilstību Regulai (ES) 2016/425.

(13)

Sagatavojot pašreizējo Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumu atjauninājumu, Komisijai palīdzēja dalībvalstis
pārstāvošie eksperti, kas sniedza tehnisko un zinātnisko palīdzību.

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ
Padomes Direktīvu 89/686/EEK (OV L 81, 31.3.2016., 51. lpp.).
(6) PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. https://ec.europa.eu/
docsroom/documents/29201
(7) Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas dok. Nr. 1718/2017.
(8) Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas dok. Nr. 443/18.
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(14)

Saskaņā ar kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošajiem dokumentiem (9), ko 2011. gada 28. septembrī pieņēma
dalībvalstis un Komisija, dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos
gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un
atbilstīgajām daļām transponējošajos valsts aktos.

(15)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Padomes Direktīvas 89/391/EEK (10)
17. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.
2. pants
1.
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības
vēlākais līdz 2021. gada 20. novembrim. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 24. oktobrī
Komisijas vārdā –
Priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

(9) OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.
(10) Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības
aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

1.

Direktīvas 89/656/EEK I pielikumu aizstāj ar šādu:
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PIELIKUMS

“I PIELIKUMS
RISKI SAISTĪBĀ AR ĶERMEŅA DAĻĀM, KURAS JĀAIZSARGĀ AR IAL (*)
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(*) Šis risku/ķermeņa daļu saraksts nav uzskatāms par izsmeļošu.
Riska novērtējums noteiks vajadzību nodrošināt IAL un tā īpašības saskaņā ar šīs Direktīvas noteikumiem.
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Direktīvas 89/656/EEK II pielikumu aizstāj ar šādu:
“II PIELIKUMS
NEPILNS INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU VEIDU SARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ RISKIEM, NO
KURIEM TIE AIZSARGĀ

Līdzekļi GALVAS AIZSARDZĪBAI
— Aizsargķiveres un/vai cepures/maskas/galvassegas, kas aizsargā no:
— Krītoša vai izmesta priekšmeta radīta trieciena
— Sadursmes ar šķērsli
— Mehāniskiem riskiem (perforācija, nobrāzums)
— Statiskas kompresijas (saspiešana no sāniem)
— Termiskajiem riskiem (uguns, karstums, aukstums, karstas cietvielas, tostarp kausēti metāli)
— Elektriskās strāvas trieciena un darbs ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma
— Ķīmiskiem riskiem
— Nejonizējoša starojuma (UV, IS, saules vai metināšanas starojums)
— Matu tīkliņi pret sapīšanās risku
Līdzekļi DZIRDES AIZSARDZĪBAI
— Dzirdes aizsargierīces (tostarp, piemēram, pie aizsargķiveres piestiprinātas dzirdes aizsargierīces, aktīvas trokšņa
samazināšanas dzirdes aizsargierīces, dzirdes aizsargierīces ar elektrisku audio ievadu)
— Ausu aizbāžņi (tostarp, piemēram, no trokšņa līmeņa atkarīgi ausu aizbāžņi, individuāli pielāgoti ausu aizbāžņi)
Līdzekļi ACU UN SEJAS AIZSARDZĪBAI
— Brilles, aizsargbrilles un sejas aizsargi (ja nepieciešams – recepšu lēcas), kas aizsargā no:
— Mehāniskiem riskiem
— Termiskiem riskiem
— Nejonizējoša starojuma (UV, IS, saules vai metināšanas starojums)
— Jonizējoša starojuma
— Cietvielu aerosoliem un ķīmisko un bioloģisko vielu šķidrumiem
Līdzekļi ELPOŠANAS SISTĒMAS AIZSARDZĪBAI
— Filtrējošās ierīces, kas aizsargā no:
— Daļiņām
— Gāzēm
— Daļiņām un gāzēm
— Cietvielu un/vai šķidrumu aerosoliem
— Izolējošas ierīces, tostarp ar gaisa padevi
— Pašizglābšanās ierīces
— Niršanas aprīkojums
Līdzekļi PLAUKSTU UN ROKU AIZSARDZĪBAI
— Cimdi (tostarp dūraiņi un roku aizsargi), kas aizsargā no:
— Mehāniskiem riskiem
— Termiskiem riskiem (karstums, liesma un aukstums)
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— Elektriskās strāvas trieciena un darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma (antistatisks, elektrovadošs,
izolējošs)
— Ķīmiskiem riskiem
— Bioloģiskiem aģentiem
— Jonizējoša starojuma un radioaktīvā piesārņojuma
— Nejonizējoša starojuma (UV, IS, saules vai metināšanas starojums)
— Vibrācijas riskiem
— Pirkstu aizsargapvalki
Līdzekļi PĒDU UN KĀJU AIZSARDZĪBAI un pretslīdes aizsardzībai
— Apavi (piemēram, kurpes, tostarp atsevišķos gadījumos arī koka tupeles, zābaki, kam var būt tērauda purngali pirkstu
aizsardzībai), kas aizsargā no:
— Mehāniskiem riskiem
— Paslīdēšanas riskiem
— Termiskiem riskiem (karstums, liesma un aukstums)
— Elektriskās strāvas trieciena un darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma (antistatisks, elektrovadošs,
izolējošs)
— Ķīmiskajiem riskiem
— Vibrācijas riskiem
— Bioloģiskajiem riskiem
— Noņemami pēdas pacēluma aizsargi pret mehāniskiem riskiem
— Ceļu aizsargi pret mehāniskajiem riskiem
— Getras pret mehāniskajiem, termiskajiem un ķīmiskajiem riskiem un bioloģiskajiem aģentiem
— Piederumi (piem., naglas, dzelkšņi)
ĀDAS AIZSARDZĪBA – AIZSARGKRĒMI (1)
— Ir aizsargkrēmi, kas pasargā no:
— Nejonizējošā starojuma (UV, IR, saules vai metināšanas starojums)
— Jonizējoša starojuma
— Ķīmiskajām vielām
— Bioloģiskiem aģentiem
— Termiskiem riskiem (karstums, liesma un aukstums)
Līdzekļi ĶERMEŅA AIZSARDZĪBAI/CITAI ĀDAS AIZSARDZĪBAI
— Individuālie aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret kritienu no augstuma, piemēram, ievelkoša tipa kritiena aizturētāji,
pilns ķermeņa ekipējums, sēdiejūgi, drošības siksnas, kas paredzētas darba pozīcijas fiksēšanai, un štropes, kas
paredzētas darba pozīcijas fiksēšanai, enerģijas absorbētāji, vadāma tipa kritiena aizturētāji, tostarp noenkurojama
līnija, trošu noregulēšanas piederumi, piekares ierīces, kuras nav paredzēts pastāvīgi nofiksēt un kurām pirms
lietošanas nav nepieciešama fiksēšana, savienotāji, virves, glābšanas josta
— Aizsargapģērbs, tostarp visa ķermeņa (t. i., darba apģērbs, kombinezoni) aizsardzība un daļēja ķermeņa aizsardzība (t. i.,
getras, bikses, jakas, vestes, priekšauti, ceļu aizsargi, kapuces, maskas), kas pasargā no:
— Mehāniskiem riskiem
— Termiskiem riskiem (karstums, liesma un aukstums)
— Ķīmiskajām vielām
(1) Konkrētos gadījumos, veicot riska novērtēšanu, tiek secināts, ka kopā ar citiem IAL varētu izmantot aizsargkrēmus, lai pasargātu
strādnieku ādu no attiecīgajiem riskiem. Aizsargkrēmi ir IAL, kas ietilpst Direktīvas 89/656/EEK darbības jomā, jo šā veida līdzekļi
zināmos apstākļos var tikt uzskatīti par “papildierīcēm” Direktīvas 89/656/EEK 2. panta izpratnē. Taču aizsargkrēmi nav IAL saskaņā
ar Regulas (ES) 2016/425 3. panta 1. punktā sniegto definīciju.
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— Bioloģiskiem aģentiem
— Jonizējoša starojuma un radioaktīvā piesārņojuma
— Nejonizējoša starojuma (UV, IS, saules vai metināšanas starojums)
— Elektriskās strāvas trieciena un darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma (antistatisks, elektrovadošs,
izolējošs)
— Sapīšanās un iesprostošanas
— Glābšanas vestes, kas pasargā no noslīkšanas, un peldlīdzekļi
— IAL, ar kuriem vizuāli brīdināt par lietotāja klātbūtni”
3.

Direktīvas 89/656/EEK III pielikumu aizstāj ar šādu:
“III PIELIKUMS
NEPILNS TĀDU DARBA VEIDU UN NOZARU SARAKSTS, KURĀS VAR RASTIES NEPIECIEŠAMĪBA
NODROŠINĀT DARBA ŅĒMĒJUS AR INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (*)

(*) Riska novērtējums noteiks vajadzību nodrošināt IAL un tā īpašības saskaņā ar šīs Direktīvas noteikumiem.
I. FIZIKĀLIE RISKI

Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

FIZIKĀLIE – MEHĀNISKIE

— Darbs uz/zem sastatnēm vai paaugstinātām
darba vietām vai to tuvumā
— Karkasu darbi un ceļu darbi
— Veidņu gatavošana un noņemšana
— Sastatņu salikšana un uzstādīšana
— Montāžas un uzstādīšanas darbi
— Ēku nojaukšana
— Spridzināšanas darbi
— Darbs bedrēs, tranšejās, šahtās un tuneļos
— Darbs liftu, pacēlāju, ceļamkrānu un pārvadā
tāju tuvumā
Krītošu vai iz
mestu priek
šmetu radīts
trieciens, sa
dursme ar
šķērsli un
augstspiediena
strūklām

— Darbs apakšzemes šahtās, karjeros, atklātās
raktuvēs
Galvaskauss
Aizsargķivere

— Būvniecība
— Inženierbūvniecība
— Tehnikas ražošana, uzstā
dīšana un apkope
— Kuģu būve
— Kalnrūpniecība

— Strādājot industriālās kurtuvēs, ar konteine
riem, mašīnām, pie skābbarības bedrēm, tvert
nēm un ar cauruļvadiem

— Enerģijas ražošana

— Kaušanas darbi un ciršanas darbi kautuvēs

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība

— Darbības ar kravu vai transportēšana un uzgla
bāšana
— Meža darbi
— Darbs uz dzelzs tiltiem, dzelzs būvkonstrukci
jām, uz tērauda hidrauliskajām konstrukcijām,
domnās, tērauda lietuvēs un velmētavās, lielos
konteineros, liela diametra cauruļvados, katlu
mājās un spēkstacijās
— Zemes darbos un akmeņlauztuvēs
— Darbs ar instrumentiem bultu iedzīšanai
— Darbs domnās, rūdas bagātināšanas uzņēmu
mos, tēraudlietuvēs, velmētavās, metalurģijas
uzņēmumos, kaltuvēs un lietuvēs
— Darbs, kas paredz braucienus ar riteni un me
hāniskas piedziņas riteni

— Infrastruktūras būvniecī
ba un apkope

— Kautuves
— Dzelzceļa
konteineru
pārkraušanas darbi
— Ostas, transports un lo
ģistika
— Mežrūpniecība
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

— Metināšana, slīpēšana un separācija
— Manuālas darbības ar āmuru
— Drīvēšana un kalšana
— Akmens laušana un apstrāde
Acis un/vai seja
Brilles, aizsarg
brilles un sejas
aizsargi

— Darbs ar instrumentiem bultu iedzīšanai
— Darbs ar mehānismiem sīku daļiņu aizvākšanai
— Kalšanas darbi
— Lausku aizvākšana un sasmalcināšana
— Abrazīvu vielu izsmidzināšana
— Krūmgrieža vai motorzāģa izmantošana
— Zobārstniecības un ķirurģiskās procedūras

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pēdas un kājas (da
ļas)
Apavi (kurpes/zā
baki u. c.) ar dro
šības vai aizsargā
jošo purngalu
Apavi ar metatar
sālo aizsardzību

—
—
—
—
—
—

—

—

—

Karkasu darbi un ceļu darbi
Veidņu gatavošana un izjaukšana
Sastatņu montāža un uzstādīšana
Ēku nojaukšana
Spridzināšanas darbi
Darbs akmeņlauztuvēs un akmens apstrādē
Kaušanas darbi un ciršanas darbi līnijās
Transports un uzglabāšana
Darbs ar veidnēm keramikas rūpniecībā
Darbs ar saldētiem gaļas klučiem un konservē
tas pārtikas iepakojumiem
Plakana stikla izstrādājumu un stikla trauku ra
žošana un apstrāde
Pārbūves darbi un apkopes darbi
Meža darbi
Darbs ar dzelzsbetonu un tā sagatavēm, tostarp
veidņu gatavošana un izjaukšana
Darbs uzņēmēju vagonu parkos un noliktavās
Jumta darbi
Darbs uz dzelzs tiltiem, dzelzs būvkonstrukci
jām, mastos, torņos, liftos uz tērauda hidrauli
skajām konstrukcijām, domnās, tērauda lietu
vēs un velmētavās, lielos konteineros, liela
diametra cauruļvados, katlu mājās un spēksta
cijās
Darbs kurtuvju celtniecībā, apkures un ventilā
cijas sistēmu, kā arī dzelzs konstrukciju montā
žas darbi
Darbs domnās, rūdas bagātināšanas uzņēmu
mos, tēraudlietuvēs, velmētavās, metalurģijas
uzņēmumos, kaltuvēs, karstajos lietuvju cehos
un velcēšanas cehos
Darbs apakšzemes šahtās, karjeros, atklātās
raktuvēs, darbs pie ogļu krājumu aiztranspor
tēšanas

31.10.2019.

Rūpniecība un nozares

— Būvniecība
— Inženierbūvniecība
— Tehnikas ražošana, uzstā
dīšana un apkope
— Kuģubūve
— Kalnrūpniecība
— Enerģijas ražošana
— Infrastruktūras būvniecī
ba un apkope
— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metāla un koka rūpniecī
ba
— Akmens grebumi
— Dārzkopība
— Veselības aprūpe
— Mežsaimniecība

— Būvniecība
— Inženierbūvniecība
— Tehnikas ražošana, uzstā
dīšana un apkope
— Kuģubūve
— Kalnrūpniecība
— Enerģijas ražošana
— Infrastruktūras būvniecī
ba un apkope
— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Kautuves
— Loģistikas uzņēmumi
— Apstrādes rūpniecība
— Stikla rūpniecība
— Mežrūpniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

31.10.2019.

Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

L 279/43

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

— Darbs ar veidnēm keramikas rūpniecībā
— Cepļu apdare keramikas rūpniecībā
— Dzelzceļa konteineru pārkraušanas darbi
—
—
—
—
—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kautuve
Tīrīšana
Pārtikas rūpniecība
Dārzkopība
Zvejniecības nozare

Darbs uz sastatnēm
Gatavu daļu montāža
Darbs mastos
Jumta darbi
Darbs uz vertikālām vai slīpām virsmām
Darbs krānu kabīnēs lielā augstumā
Darbs noliktavu pacēlāju kabīnēs lielā aug
stumā
— Darbs urbšanas torņos lielā augstumā
— Darbs šahtās un kanalizācijas vados

—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Infrastruktūras apkope

Pēda
Pretslīdes apavi

— Darbs uz slidenām virsmām
— Darbs mitrā vidē

Krišana no aug
stuma

Viss ķermenis
IAL, kuri paredzē
ti kritienu no aug
stuma novēršanai
vai apturēšanai

—
—
—
—
—
—
—

Vibrācija

Plaukstas
Aizsargcimdi

— Darbs ar rokvadāmiem instrumentiem

— Ražošanas nozares
— Būvdarbi
— Inženierbūvniecība

Celis (kājas daļas)
Ceļu aizsargi

— Bloku, flīžu un bruģakmeņu likšana uz zemes

— Būvniecība
— Inženierbūvniecība

Pēda
Apavi ar aizsargā
jošo purngalu

— Ēku nojaukšana
— Darbs ar kravu

— Būvniecība
— Inženierbūvniecība
— Transports un uzglabā
šana
— Apkope

Acis un/vai seja
Brilles, aizsarg
brilles, sejas aiz
sargi

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nokrišana paslī
dot

Ķermeņa daļu
statiska saspie
šana

Mehāniskas
traumas (nobrā
zums, perforā
cija, griezumi,
kodumi, brūces
vai dūrieni)

Darbs ar rokvadāmiem instrumentiem
Metināšana un kalšana
Slīpēšana un separācija
Kalšana
Akmens laušana un apstrāde
Darbs ar mehānismiem sīku daļiņu aizvākšanai
Kalšanas darbi
Lausku aizvākšana un sasmalcināšana
Abrazīvu vielu izsmidzināšana

—
—
—
—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Enerģijas ražošana
Infrastruktūras apkope
Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metāla un koka rūpniecī
ba
— Akmens grebumi

LV
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Riski

Sapīšanās un ie
sprostošana

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

31.10.2019.

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

— Krūmgrieža vai motorzāģa izmantošana

— Dārzkopība
— Mežsaimniecība

Plaukstas
Mehāniski aizsarg
cimdi

— Darbs ar tērauda konstrukcijām
— Asu priekšmetu pārvietošana, izņemot mehā
nismus, kas var ieraut cimdus
— Regulāra griešana, lietojot rokas nazi izgrieša
nai un kaušanai
— Nažu maiņa griežamajās mašīnās
— Meža darbi
— Dārza darbi

—
—
—
—
—
—
—
—

Apakšdelmi
Roku aizsardzība

— Atkaulošana un ciršana

— Pārtikas rūpniecība
— Kaušana

Ķermeņa vidusdaļa/
vēdera daļa/kājas
Aizsargpriek
šauts, getras
Bikses ar aizsar
dzību pret iespie
šanos (griezumiz
turīgas bikses)

— Regulāra griešana, lietojot rokas nazi izgrieša
nai un kaušanai
— Meža darbi

— Pārtikas rūpniecība
— Kaušana
— Mežrūpniecība

Pēda
Apavi ar aizsardzī
bu pret iespieša
nos

—
—
—
—

Karkasu darbi un ceļu darbi
Ēku nojaukšana
Veidņu gatavošana un noņemšana
Meža darbi

—
—
—
—
—

Viss ķermenis
Aizsargapģērbs,
kuru lieto, ja pa
stāv risks sapīties
kustīgās detaļās

—
—
—
—

Sapīšanās mehānismu detaļās
Ieraušana mehānismu detaļās
Apģērba ieraušana mehānismu detaļās
Aizslaucīšana

— Mehānismu būvēšana
— Smagās tehnikas būvē
šana
— Inženierija
— Celtniecība
— Lauksaimniecība

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Infrastruktūras apkope
Ražošanas nozares
Pārtikas rūpniecība
Kaušana
Mežrūpniecība

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Mežrūpniecība

FIZIKĀLIE – TROKSNIS

Troksnis

Ausis
Dzirdes aizsardzī
bas līdzekļi

—
—
—
—
—
—
—

Darbs ar metāla presēm
Darbs ar pneimatiskajiem urbjiem
Uz zemes atrodošos darbinieku darbs lidostās
Darbs ar elektriskajiem instrumentiem
Spridzināšanas darbi
Pāļu dzīšana
Kokapstrāde un tekstilrūpniecība

—
—
—
—
—
—

Metālu rūpniecība
Apstrādes rūpniecība
Būvniecība
Inženierbūvniecība
Aeronautikas nozare
Kalnrūpniecība

31.10.2019.
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

L 279/45

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

FIZIKĀLIE – TERMĀLIE

Seja/visa galva
Metināšanas sejse
gi,
aizsargķiveres/uz
gaļi pret karstumu
vai uguni, aizsarg
kapuces pret kar
stumu un/vai
liesmu

Karstums un/
vai uguns

— Darbs augstā temperatūrā, izstarojošā kar
stumā vai ar uguni
— Darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā
— Darbs ar plastmasas kontaktmetināšanas pisto
lēm

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metālu rūpniecība
— Apkopes pakalpojumi
— Apstrādes rūpniecība

Ķermeņa vidusdaļa/
vēdera daļa/kājas
Aizsargpriek
šauts, getras

— Metināšana un kalšana
— Liešanas darbi

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metālu rūpniecība
— Apkopes pakalpojumi
— Apstrādes rūpniecība

Plauksta
Aizsargcimdi pret
karstumu un/vai
liesmu

— Metināšana un kalšana
— Darbs augstā temperatūrā, izstarojošā kar
stumā vai ar uguni
— Darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metālu rūpniecība
— Apkopes pakalpojumi
— Apstrādes rūpniecība

— Metināšana un kalšana
— Darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metālu rūpniecība
— Apkopes pakalpojumi
— Apstrādes rūpniecība

Pēda
Aizsargcimdi pret
karstumu un/vai
liesmu

— Darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metālu rūpniecība
— Apkopes pakalpojumi
— Apstrādes rūpniecība

Viss ķermenis/daļēji
Aizsargapģērbs
pret karstumu un/
vai liesmu

— Darbs augstā temperatūrā, izstarojošā kar
stumā vai ar uguni

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Metālu rūpniecība
— Mežrūpniecība

Apakšdelmi
Uzmavas

Plauksta
Aizsargcimdi pret
aukstumu
Pēda
Apavi pret auk
stumu

— Darbs zem klajas debess ļoti aukstos apstākļos
— Darbs saldēšanas telpās
— Darbs ar kriogēniem šķidrumiem

Aukstums
Viss ķermenis/daļē
ji, tostarp galva
Aizsargapģērbs
pret aukstumu

— Darbs zem klajas debess aukstos apstākļos
— Darbs saldēšanas telpās

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Pārtikas rūpniecība
Lauksaimniecība un ziv
saimniecības nozare

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Pārtikas rūpniecība
Lauksaimniecība un ziv
saimniecības nozare
— Transports un uzglabā
šana
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids
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Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

FIZIKĀLIE – ELEKTRISKIE

Elektrošoks
(tiešs vai netiešs
kontakts)

Visa galva
Elektriski izolējo
šas ķiveres
Plaukstas
Elektriski izolējo
ši cimdi
Pēda
Elektriski izolējo
ši apavi
Viss ķermenis/rok
as/pēdas
Elektrovadoši
IAL, kurus pare
dzēts valkāt kvali
ficētām personām,
strādājot ar elek
troiekārtām, kas
nav atslēgtas no
sprieguma, nomi
nālajā elektrosis
tēmā ar spriegumu
līdz 800 kV maiņ
strāvai un 600 kV
līdzstrāvai

— Darbs ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no
sprieguma, vai to tuvumā
— Darbs ar elektrisko sistēmu

— Enerģijas ražošana
— Elektroenerģijas pārvade
un sadale
— Rūpniecisko iekārtu ap
kope
— Būvniecība
— Inženierbūvniecība

Statiskā elek
trība

Plaukstas
Antistatiskie cim
di
Pēda
Antistatiskie/elek
trovadošie apavi
Viss ķermenis
Antistatiskais ap
ģērbs

— Darbs ar plastmasu un gumiju
— Liešana, savākšana vai ielikšana tvertnē
— Darbs blakus elementiem zem liela sprieguma,
piemēram, konveijera lentēm
— Darbs ar sprāgstvielām

— Apstrādes rūpniecība
— Barības rūpniecība
— Iepakošanas un iesaiņoša
nas rūpnīcas
— Sprāgstvielu ražošana,
uzglabāšana vai transpor
tēšana

FIZIKĀLIE – STAROJUMS

Nejonizējošais
starojums,
tostarp saules
gaisma
(izņemot tiešu
lūkošanos tajā)

Galva
Cepures un aiz
sargķiveres

— Darbs zem klajas debess

— Zvejniecība un lauksaim
niecība
— Būvniecība
— Inženierbūvniecība

Acis
Brilles,
aizsarg
brilles un sejas aiz
sargi

—
—
—
—
—
—
—

— Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
— Apstrādes rūpniecība
— Zvejniecība un lauksaim
niecība

Viss ķermenis (āda)
IAL, kas aizsargā
no
dabiskā un māk
slīgā UV starojuma

—
—
—
—

Darbs ar izstarojošu siltumu
Darbs ar kurtuvi
Darbs ar lāzeriem
Darbs zem klajas debess
Metināšana un griešana ar gāzi
Stikla pūšana
Baktericīdu lampas

Darbs zem klajas debess
Elektrometināšana
Baktericīdu lampas
Ksenona lampas

—
—
—
—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Enerģijas ražošana
Infrastruktūras apkope
Zvejniecība un lauksaim
niecība

31.10.2019.
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Riski
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Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids
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Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

—
—
—
—
—

Acis
Brilles/aizsargbril
les pret jonizējošo
starojumu
Plaukstas
Aizsargcimdi pret
jonizējošo staro
jumu

— Darbs rentgena telpās
— Darbs medicīniskās radioloģijas teritorijās
— Darbs ar radioaktīviem produktiem

— Veselības aprūpe
— Veterinārā aprūpe
— Radioaktīvo atkritumu
iekārta
— Enerģijas ražošana

— Darbs rentgena telpās
— Darbs medicīniskās radioloģijas teritorijās

—
—
—
—
—
—
—

Veselības aprūpe
Veterinārā aprūpe
Zobārstniecība
Uroloģija
Ķirurģiska iejaukšanās
Invazīvā radioloģija
Laboratorijas

Galva
Galvassegas un
cepures
IAL, kas pasargā,
piemēram, no
smadzeņu audzēju
veidošanās

— Medicīniskie rentgena stari darba vietā un ie
kārtās

—
—
—
—
—
—

Veselības aprūpe
Veterinārā aprūpe
Zobārstniecība
Uroloģija
Ķirurģiska iejaukšanās
Invazīvā radioloģija

Ķermenis daļēji
IAL vairogdzie
dzera aizsardzībai
IAL dzimumdzie
dzeru aizsardzībai

— Darbs rentgena telpās
— Darbs medicīniskās radioloģijas teritorijās

— Veselības aprūpe
— Veterinārā aprūpe

Viss ķermenis
Aizsargapģērbs
pret
jonizējošo
starojumu

— Darbs medicīniskās radioloģijas teritorijās
— Darbs ar radioaktīviem produktiem

— Enerģijas ražošana
— Radioaktīvo atkritumu
iekārta

Ķermeņa vidusdaļa/
vēdera daļa/daļēji
ķermenis
Aizsargpriekšauts
pret rentgena sta
riem
/jaka/veste/svārki
pret rentgena sta
riem
Jonizējošs sta
rojums

Mežrūpniecība
Dārzkopība
Pārtikas rūpniecība
Plastmasas rūpniecība
Poligrāfijas rūpniecība
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II. ĶĪMISKIE RISKI (tostarp nanomateriāli)

Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

ĶĪMISKIE – AEROSOLI

Elpošanas sistēma
Elpošanas sistē
mas aizsargierīces
pret daļiņām

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cietvielas (pu
tekļi, izgaroju
mi, dūmi, šķie
dras,
un nanomate
riāli)

Šķidrums
(viegla un blīvā
ka migla)

Ēku nojaukšana
Spridzināšanas darbi
Virsmu apstrāde ar smilšpapīru un pulēšana
Darbs azbesta tuvumā
No nanodaļiņām sastāvošu vai tās saturošu ma
teriālu izmantošana
Metināšana
Skursteņu tīrīšana
Darbs uz domnas krāšņu iekšējām sienām un
smeļamajiem kausiem, kur iespējami putekļi
Darbs domnas krāšņu krānu tuvumā, kur ie
spējami stipri metālu izgarojumi
Darbs domnas izplūdes tuvumā

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Dzelzs un tērauda rūpnie
cība
Metāla un koka rūpniecī
ba
Automobiļu rūpniecība
Akmens grebumi
Farmācijas rūpniecība
Veselības aprūpes pakal
pojumi
Citostatisko zāļu sagata
vošana

Plaukstas
Cimdi ar ķīmisko
aizsardzību
un aizsargkrēms
kā papildu/papil
dinoša aizsardzība

— Darbs azbesta tuvumā
— No nanodaļiņām sastāvošu vai tās saturošu ma
teriālu izmantošana

Viss ķermenis
Aizsargapģērbs
pret cietām daļi
ņām

— Ēku nojaukšana
— Darbs azbesta tuvumā
— No nanodaļiņām sastāvošu vai tās saturošu ma
teriālu izmantošana
— Skursteņu tīrīšana
— Augu aizsardzības līdzekļu pagatavošana

Acis
Brilles/aizsargbril
les un sejas aizsar
gi

— Kokapstrāde
— Ceļa darbi

— Iežguves rūpniecība
— Metāla un koka rūpniecī
ba
— Inženierbūvniecība

Elpošanas sistēma
Elpošanas sistē
mas aizsargierīces
pret daļiņām

— Virsmu apstrāde (piem., lakošana/krāsošana,
abrazīvā strūkla)
— Virsmu tīrīšana

— Metālu rūpniecība
— Apstrādes rūpniecība
— Autobūves nozare

Plaukstas
Cimdi ar ķīmisko
aizsardzību

— Virsmu apstrāde
— Virsmu tīrīšana
— Darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidru
miem
— Darbs ar skābēm un kodīgiem šķīdumiem, dez
inficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

— Metālu rūpniecība
— Apstrādes rūpniecība
— Autobūves nozare

Viss ķermenis
Apģērbs ar ķīmi
sko aizsardzību

— Virsmu apstrāde
— Virsmu tīrīšana

— Metālu rūpniecība
— Apstrādes rūpniecība
— Autobūves nozare

—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Rūpniecisko iekārtu ap
kope

—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Rūpniecisko iekārtu ap
kope
— Lauksaimniecība
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

L 279/49

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

ĶĪMISKIE – ŠĶIDRUMI

— Darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidru
miem
— Darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem,
dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem
— Pārklājuma materiālu apstrāde
— Iedeguma viela
— Darbs frizētavās un skaistumkopšanas salonos

— Tekstila un apģērbu rūp
niecība
— Tīrīšanas līdzekļu rūpnie
cība
— Automobiļu rūpniecība
— Skaistumkopšanas un fri
zētavu nozare

Apakšdelmi
Uzmavas ar ķīmi
sko aizsardzību

— Darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem,
dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

— Tīrīšana
— Ķīmiskā rūpniecība
— Tīrīšanas līdzekļu rūpnie
cība
— Automobiļu rūpniecība

Pēda
Zābaki ar ķīmisko
aizsardzību

— Darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidru
miem
— Darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem,
dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

— Tekstila un apģērbu rūp
niecība
— Tīrīšanas līdzekļu rūpnie
cība
— Automobiļu rūpniecība

— Darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidru
miem
— Darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem,
dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

— Tīrīšana
— Ķīmiskā rūpniecība
— Tīrīšanas līdzekļu rūpnie
cība
— Automobiļu rūpniecība
— Lauksaimniecība

Plaukstas
Cimdi ar ķīmisko
aizsardzību,

Iegremdēšana
Šļaksti, izsmi
dzināšana un
strūklas

Viss ķermenis
Apģērbs ar ķīmi
sko aizsardzību

ĶĪMISKIE – GĀZES UN TVAIKI

— Virsmu apstrāde (piem., lakošana/krāsošana,
abrazīvā strūkla)
— Virsmu tīrīšana
— Darbs fermentācijas un destilācijas telpās
Elpošanas sistēma
Elpošanas sistē
mas aizsargierīces
pret gāzēm

— Darbs tvertnēs un vārkatlos
— Darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar
gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur
var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skā
bekļa daudzums

—

— Skursteņu tīrīšana

—

— Dezinficējoši līdzekļi un rūsas attīrītāji
— Darbs gāzes konvertoru un domnas gāzes pie
vadu tuvumā

Gāzes un tvaiki

Plaukstas
Cimdi ar ķīmisko
aizsardzību

—
—
—
—

—
—
—
—
—

Virsmu apstrāde
Virsmu tīrīšana
Darbs fermentācijas un destilācijas telpās
Darbs tvertnēs un vārkatlos
Darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar
gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur
var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skā
bekļa daudzums

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Metālu rūpniecība
Autobūves nozare
Apstrādes rūpniecība
Tīrīšanas līdzekļu rūpnie
cība
Alkoholisko dzērienu ra
žošana
Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
Atkritumu attīrīšanas sta
cija
Ķīmiskā rūpniecība
Naftas ķīmijas rūpniecība
Metālu rūpniecība
Autobūves nozare
Apstrādes rūpniecība
Alkoholisko dzērienu ra
žošana
Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
>Atkritumu attīrīšanas sta
cija
Ķīmiskā rūpniecība
Naftas ķīmijas rūpniecība
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

—
—
—
—
—

Viss ķermenis
Apģērbs ar ķīmi
sko aizsardzību

Acis
Brilles, aizsarg
brilles un sejas
aizsargi

31.10.2019.

Virsmu apstrāde
Virsmu tīrīšana
Darbs fermentācijas un destilācijas telpās
Darbs tvertnēs un vārkatlos
Darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar
gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur
var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skā
bekļa daudzums

— Krāsošana ar izsmidzināšanu
— Kokapstrāde
— Kalnrūpniecība

Rūpniecība un nozares

—
—
—
—
—
—
—
—

Metālu rūpniecība
Autobūves nozare
Apstrādes rūpniecība
Alkoholisko dzērienu ra
žošana
Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
Atkritumu attīrīšanas sta
cija
Ķīmiskā rūpniecība
Naftas ķīmijas rūpniecība

— Autobūves nozare
— Apstrādes rūpniecība
— Izrakteņu iegūšanas no
zare
— Ķīmiskā rūpniecība
— Naftas ķīmijas rūpniecība

III. BIOLOĢISKIE AĢENTI

Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

BIOLOĢISKIE AĢENTI (sastāvā) – AEROSOLI

Elpošanas sistēma
Elpošanas sistē
mas aizsargierīces
pret daļiņām

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeni
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība
— Bioķīmisko vielu ražo
šana

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeni
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība

Cietvielas un
šķidrumi
Plaukstas
Aizsargcimdi pret
mikroorgani
smiem
Viss ķermenis/daļēji
Aizsargapģērbs
pret bioloģiska
jiem aģentiem
Acis un/vai seja
Brilles, aizsarg
brilles un sejas
aizsargi
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

L 279/51

Rūpniecība un nozares

BIOLOĢISKIE AĢENTI (sastāvā) – ŠĶIDRUMI

Tiešs un netiešs
kontakts

Plaukstas
Aizsargcimdi pret
mikroorgani
smiem
Viss ķermenis/daļēji
Aizsargapģērbs
pret bioloģiska
jiem aģentiem
Acis un/vai seja
Aizsargbrilles un
sejas aizsargi

Plaukstas
Aizsargcimdi pret
mikroorgani
smiem

Šļaksti, izsmi
dzināšana un
strūklas

Apakšdelmi
Aizsarguzmavas
pret mikroorgani
smiem

Pēda/kājas
Aizsargapģērbs,
ko liek pāri zāba
kiem un getrām

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeņa
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem (kodumi,
dzēlieni)
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība
— Mežrūpniecība

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeni
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeni
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeni
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Viss ķermenis
Aizsargapģērbs
pret bioloģiska
jiem aģentiem

31.10.2019.

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

Rūpniecība un nozares

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeni
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība

BIOLOĢISKIE AĢENTI (sastāvā) – MATERIĀLI, CILVĒKI, DZĪVNIEKI U. C.

Tiešs un netiešs
kontakts

Plaukstas
Aizsargcimdi pret
mikroorgani
smiem
Viss ķermenis/daļēji
Aizsargapģērbs
pret bioloģiska
jiem aģentiem
Acis un/vai seja
Aizsargbrilles un
sejas aizsargi

— Darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka ķermeņa
un dzīvnieku šķidrumiem un audiem (kodumi,
dzēlieni)
— Darbs bioloģisko aģentu klātbūtnē

— Veselības aprūpe
— Veterinārās klīnikas
— Klīnisko analīžu laborato
rijas
— Pētnieciskās laboratorijas
— Veco ļaužu pansionāti
— Palīdzība mājās
— Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
— Atkritumu attīrīšanas sta
cija
— Pārtikas rūpniecība
— Mežrūpniecība

IV. CITI RISKI

Riski

Neredzamība

Skābekļa trū
kums

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Viss ķermenis
IAL, ar kuriem vi
zuāli brīdināt par
lietotāja klātbūtni

Elpošanas sistēma
Izolējošas elpoša
nas sistēmas aiz
sargierīces

Elpošanas sistēma
Niršanas aprīko
jums

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

—
—
—
—
—

Darbs transportlīdzekļu kustības tuvumā
Asfalta darbi un ceļa marķēšana
Dzelzceļa darbi
Braukšana ar transportlīdzekļiem
Uz zemes atrodošos darbinieku darbs lidostās

—
—
—
—

Rūpniecība un nozares

—
—
—
—
—

Būvniecība
Inženierbūvniecība
Kuģubūve
Kalnrūpniecība
Transporta pakalpojumi
un pasažieru pārvadāju
mi

Darbs ierobežotās telpās
Darbs fermentācijas un destilācijas telpās
Darbs tvertnēs un vārkatlos
Darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar
gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur
var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skā
bekļa daudzums
— Darbs šahtās, kanalizācijas vados un citās ar
kanalizāciju saistītās pazemes teritorijās

— Alkoholisko dzērienu ra
žošana
— Inženierbūvniecība
— Ķīmiskā rūpniecība
— Naftas ķīmijas rūpniecība

— Zemūdens darbi

— Inženierbūvniecība

31.10.2019.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Riski

Ķermeņa daļa, uz kuru
attiecas
IAL veids

Darbību veidi, kuriem var būt nepieciešams lietot
attiecīgo IAL veidu (*)

L 279/53

Rūpniecība un nozares

— Zvejniecības nozare
— Aeronautikas nozare
Noslīkšana

Viss ķermenis
Glābšanas veste

— Darbs uz ūdens vai ūdens tuvumā
— Darbs uz jūras
— Darbs lidmašīnā

— Būvniecība
— Inženierbūvniecība
— Kuģubūve
— Doki un ostas”

