Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛ
ΛΑΞΗΣ AΠΟ
A
TΟ
ΟΝ ΚΑΥ
ΥΣΩΝΑ
ΒΙΟΜ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΙ ΧΩΡΟΙ
Οι παρακάττω οδηγίες αφορούν
α
κυρ
ρίως τους εργ
γαζομένους σε
σ χώρους π
παραγωγής
ς.
Τα άτομα αυτά υπό
όκεινται σε θερμική κα
αταπόνηση.
Η Θερ
ρμική καταπό
όνηση
εκδηλώ
ώνεται στον ερ
ργαζόμενο ότα
αν το
άμεσο περιβάλλον ερ
ργασίας του ε ίναι
θ
Σε συνδ
δυασμό με
πολύ θερμό.
κοπιασ
στική, ή μη, ερ
ργασία μπορεί να
επιφέρ
ρει αίσθηση δυ
υσανεξίας, μείω
ωση
της πρ
ροσοχής του, ή ακόμη και βλλάβη
της υγείας του, με αποτέλεσμα τη
ην
αγωγικότητας και
επιδείννωση της παρα
της πο
οιότητας της ερ
ργασίας, καθώ
ώς και
την αύ
ύξηση της πιθα
ανότητας
εκδήλω
ωσης ατυχήμα
ατος. Τέτοια
κατάσταση
κ
μπο
ορεί να υπάρξει ως συνέπεια
α του καλοκαιρ
ρινού
καύσωνα.
κ
Ο Καύσωνας αναγγέλλεται από την Εθνικ
κή Μετεωρολοογική
Υπηρεσία.
Υ
Η υψ
ψηλή θερμοκρ
ρασία του αέρα
α που περιβάλλλει
το χώρο εργασ
σίας είναι δυνα
ατόν να προκαλέσει κατάστα
αση
θερμικής
θ
καταπ
πόνησης.
Οι
Ο παράγοντε
ες που καθορ
ρίζουν τη θερμική
καταπόνηση
κ
είναι:
• Θερμοκρασί
σία ξηρού θερμ
μομέτρου

ρασία
• Σχετική υγρ
αέρα
• Ταχύτητα αέ
α (θερμική)
• Ακτινοβολία
εργασίας
• Βαρύτητα ερ
• Ενδυμασία

ου.
• Κατάσταση της υγείας του
μός εργαζομένο
νου: είναι η φυ
υσιολογική
• Εγκλιματισμ
διαδικασία π
που επιτρέπει την
τ προσαρμο
ογή στο θερμόό
περιβάλλον μέσω της μείω
ωσης του βασικού
ού, της αύξησ
σης της εφίδρω
ωσης και της
μεταβολισμο
μείωσης απώ
ώλειας ηλεκτρ
ρολυτών (άλαττα) με τον ιδρώ
ώτα.
Ο εγκλιματισ
σμός επιτυγχά
άνεται εντός 7--10 ημερών.

Προκαλείται από την υπερβολιική απώλεια νεερού και άλαττος
από
ό το σώμα. Συ
υμπτώματα:
•

Εξάντληση, ατονία,
α
αδυναμμία και ανησυχ
χία του
πάσχοντος

•

Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγ
γγος, ναυτία

•

Όραση θολή

•

χρό, δέρμα κρύύο και κολλώδ
δες, άφθονη
Πρόσωπο ωχ
εφίδρωση

•

Αναπνοή γρήγορη και επιπόόλαιη

•

Σφυγμός γρή
ήγορος και αδύύνατος

•

Θερμοκρασία
α φυσιολογική ή πέφτει

•

Επώδυνοι μυϊϊκοί σπασμοί ττων κάτω άκρων και της
κοιλιάς

•

η μπορεί να φθθάσει μέχρι κα
αι λιποθυμία
Η κατάσταση

•

Η κατάσταση
η χειροτερεύει αν εμφανιστο
ούν διάρροια και
κ
εμετοί.

ερμοπληξία. Παρατηρείται
Π
σε άτομα που
υ έχουν εκτεθεεί
Θε
σε περιβάλλον πο
ολύ θερμό καιι υγρό για μεγ
γάλο χρονικό
αλείται από
διάστημα. Προκα
άνο
οδο της θερμο
οκρασίας
του
υ σώματος λόγ
γω
αδυ
υναμίας αποβο
ολής
θερ
ρμότητας όταν
νη
εφίίδρωση εμποδ
δίζεται.
Εμφ
φανίζεται αιφν
νίδια με τα
εξή
ής συμπτώματα:
•

Εξάντληση κα
αι ανησυχία τοου πάσχοντος

•

Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υππερβολική αίσθ
θηση ζέστης

•

Έντονη δίψα και ξηροστομμία

•

∆έρμα ζεστό,, κόκκινο (έξαψ
ψη) και ξηρό

•

Σε σοβαρές περιπτώσεις
π
εμμφανίζονται ερ
ρυθρά
αιμοραγούντα
α στίγματα

•

Σφυγμός ταχύς και έντονοςς

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

•

Πίεση ελάχιστ
τα ανεβασμέννη

Μυϊκές
Μ
συσπά
άσεις (κράμπες των θερμασ
στών).
Παρατηρούντα
Π
αι σε άτομα πο
ου εργάζονται σε χώρους μεε
υψηλή
υ
θερμοκρ
ρασία. Προκαλλείται από την
ν έντονη απώλλεια
αλάτων
α
και υγρ
ρών λόγω εφίδ
δρωσης. Εμφα
ανίζονται
εντονότερα αν ο εργαζόμενο
ος έχει πιει πολ
λύ νερό χωρίςς
όμως
ό
να αναπλληρώνει και τα
α άλατα. Η πάθ
θηση δεν θεω ρείται
επικίνδυνη. Εμφ
φανίζεται από
ότομα και έχει τα ακόλουθα
συμπτώματα:
σ

•

Αναπνοή γρήγορη βαθιά κααι θορυβώδης

•

Μυϊκές συσπά
άσεις, κράμπεςς, παροξυσμοί και εμετός

•

Αιφνίδια απώλεια συνειδήσ
σεως, που γρήγορα γίνεται
βαθιά

•

Κώμα, θάνατος.

•

Έντονοι πό
όνοι και σπασμ
μοί των κοιλιακ
κών και σκελεττικών
μυών

•

Το δέρμα εείναι υγρό και ωχρό.
ω

Η αντοχή
α
στο θε
ερμικό στρες εείναι μειωμένη στους
εργ
γαζόμενους πο
ου παρουσιάζοουν κάποιο από τα κατωτέρω
ω
προ
οβλήματα υγείας:

Θερμική
Θ
εξάν
ντληση (κατάρρευση από τη
τ ζέστη).
Παρατηρείται
Π
σ
συχνότερα σε άτομα που δεεν είναι
συνηθισμένα
σ
ννα εργάζονται σε
σ περιβάλλον
ν θερμό και υγγρό.

Μ
ΕΡΓΑΖΟΜ
ΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ
Υ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ

• Καρδιοπάθειεςς
• Πνευμονοπάθειες (ορισμένεες)
ατα
• Γενικά νοσήμα

−

Σακχαρώδ
δης διαβήτης
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Χρόνια ννεφρική ανεπά
άρκεια
∆ιαταρα
αχές ηπατικής λειτουργίας
∆υσλειττουργία του θυ
υρεοειδούς
Μη ελεγγχόμενη υπέρτταση
Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπά
άθειες)
Ψυχικά νοσήματα υπό
ό θεραπεία
Νοσήμα
ατα του κεντριικού νευρικού συστήματος
∆ερματο
οπάθειες μεγά
άλης έκτασης
Παχυσα
αρκία (30% πά
άνω από το κα
ανονικό βάρος)).

• Λήψη ορισμένων φαρμάκκων
αστάσεις
• Γενικές κατα

−
−

Γυναίκεες σε περίοδο κύησης
κ
Εργαζόμ
μενοι που δεν έχουν εγκλιμα
ατισθεί (π.χ. ννέοι
εργαζόμ
μενοι, άτομα που
π επιστρέφο
ουν από ασθέννεια ή
διακοπέές).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦ
ΦΥΛΑΞΗΣ
Ισορροπία υγ
γρών και αλά
άτων
•

Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο
π
από
α όσο διψάμ
με.

•

υμε εγκλιματισ
σθεί και ιδρών
νουμε πολύ
Αν δεν έχου
ρίχνουμε αλλάτι στο νερό μας (με τη μύ
ύτη ενός κουτταλιού
σ’ ένα μπου
υκάλι του λίτρ
ρου).

•

Αποφεύγου
υμε τα λιπαρά και βαριά γεύματα καθώς κκαι
την κατανά
άλωση οινοπνεευματωδών.

•

Τρώμε φρο
ούτα και λαχαννικά.

Ενδυμασία
Ε
•

Τα ρούχα ννα διευκολύνου
υν τον αερισμό του σώματοος, να
επιτρέπουνν την εξάτμιση του ιδρώτα, να
ν είναι ελαφρ
ρά,
άνετα και π
πορώδη (βαμβακερά).

•

Αν δουλεύο
ουμε στον ήλιο
ο ή κοντά σε ακτινοβολούσε
α
ες
επιφάνειες, φροντίζουμε να μην αφήν
νουμε ακάλυπττο το
σώμα μας.

•

ρήση του συσττήματος ψύξη
ης αν αυτό
Κάνουμε χρ
διατίθεται.

Υπαίθριες
Υ
εργ
γασίες
•

∆εν εργαζό
όμαστε μισόγυμνοι στον ήλιο
ο.

•

ύμε να εργαζόμαστε περισσό
ότερο στη σκιιά.
Προσπαθού

•

Φοράμε πάνντα καπέλο ή κράνος στο κεφάλι. Μας
προστατεύεει και από ηλία
αση.

•

Εργαζόμασττε πιο παραγω
ωγικά τις πρωιν
νές ώρες.

γασία πλησίο
ον θερμών εεπιφανειών
Εργ
• Αποφεύγουμε
ε ή περιορίζουμμε κατά το δυ
υνατόν την
παραμονή σε χώρους
υν πηγές
όπου υπάρχου
θερμότητας
α, κλπ).
(λεβητοστάσια
• ∆εν αφαιρούμ
με τα
θερμομονωτικ
κά υλικά
από τις θερμές
επιφάνειες.
• Αναφέρουμε στον
σ
προϊστάμμενο οποιαδήπ
ποτε βλάβη
εξοπλισμού η οποία είναι δυυνατόν να επιβ
βαρύνει θερμικκά
χ. διαρροή ατμμού).
τον χώρο (π.χ
γ την καλή λλειτουργία των
ν συστημάτωνν
• Φροντίζουμε για
κλιματισμού / εξαερισμού κκαι αναφέρουμ
με άμεσα πιθαννές
βλάβες.
Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Αν δούμε κάποιο
ο άτομο με συμμπτώματα θερ
ρμοπληξίας,
ως: δυσφορία,, εξάντληση, ίλ
ίλιγγο, κράμπεες, κ.ά.,
όπω
καλ
λούμε αμέσω
ως ιατρική βο
οήθεια. Μέχρ
ρι να καταφθάσει
κάν
νουμε τα εξής:
• Ξαπλώνουμε το
τ άτομο σε ίσ
σκιο και βγάζο
ουμε τα πολλά
ρούχα.
• Ψύχουμε το σώμα
σ
με δροσεερό νερό ή βρ
ρεγμένα ρούχα
α.
• Ετοιμάζουμε αλατούχο
α
δροσ
σερό νερό (μισό κουταλάκι
αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό)) και δίνουμε μισό ποτήρι κάθε
τέταρτο της ώρας
ώ
επί μία ώ
ώρα ή μέχρι να
α εξαφανιστούν
τα συμπτώματ
τα. Επιπλέον δδίνουμε άφθον
νο δροσερό
νερό, γουλιά-γ
γουλιά.
• Αν λιποθυμήσ
σει, βάζουμε τοο άτομο σε ασ
σφαλή θέση
ανάνηψης, δηλ. μπρούμυταα με το κεφάλιι προς την
πλευρά όπου το χέρι και τοο πόδι πρέπει να
ν είναι
α.
αναδιπλωμένα
Τηλέφωνο Α
Ανάγκης: 166
6

Σημ
μείωση: Οι ανω
νωτέρω οδηγίες
ες είναι επιπλέο
έον των
οργανωτικών
ν μέτρων (διαλλείμματα ή/κα
αι παύση
εργασίας) πο
ου ενδεχόμεναα να πρέπει να ληφθούν από
ό
την ∆ιεύθυνσ
ση της επιχείρη
ρησης, σύμφωννα με τη σχετι
τική
εγκύκλιο του
υ Υπ. Εργασίαςς (130329/3-7
7-1995).

Πεερισσότερα: www.ergonom
w
mia.gr/ΓραφείοΤύπου/Νέέα

Εγκλιματισμό
Ε
ός
• ∆ίνουμε τηνν ευκαιρία στον οργανισμό μας
μ να
προσαρμοσττεί στις θερμέςς συνθήκες. Σε
Σ λίγες μέρες θα
συνηθίσουμε.
• Όταν επιστρ
ρέφουμε από διακοπές
δ
ή ακόμα και από
Σαββατοκύρ
ριακο, ίσως πρ
ρέπει να προσα
αρμοστούμε α πό
την αρχή.

∆έρκων
ν 26, Νέα Ιωνία 14231 Αττική
Τηλ. 210 2773327, Fax
x: 2102773322
www.errgonomia.gr, erg
gonomia@ergonnomia.gr

