Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛ
ΛΑΞΗΣ AΠΟ
A
TΟ
ΟΝ ΚΑΥ
ΥΣΩΝΑ
ΧΩ
ΩΡΟΙ ΓΡΑΦ
ΦΕΙΩΝ
Οι ακόλουθεες οδηγίες αφ
φορούν κυρίως τους εργα
αζομένους σε
σ εξωτερικού
ύς και εσωτερρικούς μη κλ
λιματιζόμενου
υς
χώρους
χ
της εεγκατάσταση
ης ή εκείνουςς που χρησιμ
μοποιούν μη κλιματιζόμεν
να οχήματα, κατά τη διάρ
ρκεια καύσωννα.
Τα άτομα
α αυτά υπό
όκεινται σε θερμική
θ
κατ
ταπόνηση.
Η Θερμική καταπόνηση
η
εκδηλώνεταιι στον
εργαζόμενο όταν το άμεσοο
ε
του
περιβάλλον εργασίας
είναι πολύ θεερμό. Σε
συνδυασμό με
μ κοπιαστική , ή
μη, εργασία μπορεί να
επιφέρει αίσθηση δυσανεξίαςς, μείωση της προσοχής του
υ, ή
ακόμη
α
και βλάβ
βη της υγείας του, με αποτέέλεσμα την
επιδείνωση τηςς παραγωγικόττητας και της ποιότητας
π
τηςς
ώς και την αύξξηση της πιθαν
νότητας
εργασίας, καθώ
υχήματος. Τέττοια κατάσταση μπορεί να
εκδήλωσης ατυ
υπάρξει
υ
ως συννέπεια του καλλοκαιρινού καύσωνα.

συνηθισμένα
σ
να
ν εργάζονται σε περιβάλλον
ν θερμό και
υγρό.
υ
Προκαλε
είται από την υυπερβολική απ
πώλεια νερού και
άλατος
ά
από το σώμα. Συμπττώματα:

Ο Καύσωνας αναγγέλλεται από την Εθνικ
κή
Μετεωρολογική
Μ
ή Υπηρεσία. Η υψηλή θερμο
οκρασία του α έρα
που
π περιβάλλειι το χώρο εργα
ασίας είναι δυν
νατόν να
προκαλέσει
π
καττάσταση θερμ
μικής καταπόνη
ησης.
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
ιδρώτα. Ο εγγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10
ημερών.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ
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
θεωρείται
θ
επικίίνδυνη. Εμφαννίζεται απότομ
μα και έχει τα
ακόλουθα
α
συμπ
πτώματα:
•

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

•

Το δέρμα εείναι υγρό και ωχρό.
ω

Θερμική
Θ
εξάν
ντληση (κατάρρευση από τη
τ ζέστη).
Παρατηρείται
Π
σ
συχνότερα σε άτομα που δεεν είναι

•

Εξάντληση,, ατονία, αδυνναμία και ανησ
συχία του
πάσχοντος

•

Κεφαλαλγία
α, κούραση, ίλλιγγος, ναυτία

•

Όραση θολ
λή

•

Πρόσωπο ωχρό,
ω
δέρμα κκρύο και κολλώ
ώδες, άφθονη
εφίδρωση

•

ρήγορη και εππιπόλαιη
Αναπνοή γρ

•

Σφυγμός γρ
ρήγορος και ααδύνατος

•

Θερμοκρασ
σία φυσιολογικκή ή πέφτει

•

Επώδυνοι μυϊκοί
μ
σπασμοοί των κάτω άκ
κρων και της
κοιλιάς

•

Η κατάστασ
ση μπορεί να φ
φθάσει μέχρι και λιποθυμία

•

Η κατάστασ
ση χειροτερεύύει αν εμφανισ
στούν διάρροια
α
και εμετοί.

Θερμοπληξία
Θ
α. Παρατηρείτααι σε άτομα πο
ου έχουν εκτεεθεί
σε
σ περιβάλλον πολύ θερμό κκαι υγρό για μεγάλο χρονικό
ό
διάστημα.
δ
Προκαλείται από άάνοδο της θερ
ρμοκρασίας το
ου
σώματος
σ
λόγω αδυναμίας απποβολής θερμό
ότητας όταν η
εφίδρωση
ε
εμπο
οδίζεται. Εμφαανίζεται αιφνίδ
δια με τα εξής
συμπτώματα:
σ
•

Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντο
ος

•

α, ίλιγγος και υυπερβολική αίσθηση ζέστηςς
Κεφαλαλγία

•

Έντονη δίψ
ψα και ξηροστοομία

•

∆έρμα ζεστ
τό, κόκκινο (έξξαψη) και ξηρό
ό

•

Σε σοβαρέςς περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά
αιμοραγούν
ντα στίγματα

•

Σφυγμός τα
αχύς και έντοννος

•

Πίεση ελάχιστα ανεβασμέένη

•

Αναπνοή γρ
ρήγορη βαθιά και θορυβώδη
ης

•

Μυϊκές συσ
σπάσεις, κράμππες, παροξυσμ
μοί και εμετός

•

Αιφνίδια απ
πώλεια συνειδήήσεως, που γρ
ρήγορα γίνεται
βαθιά

•

Κώμα, θάνα
ατος.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟ
ΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛ
ΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Υ
Η αντοχή στο θερμικό
θ
στρεςς είναι μειωμέν
νη στους
εργαζόμενους
ε
που παρουσιάάζουν κάποιο από
α τα κατωτέέρω
προβλήματα
π
υγ
γείας:
•

Καρδιοπάθε
ειες

•

Πνευμονοπάθειες (ορισμέένες)

•

Γενικά νοσή
ήματα

−

Σακχαρώδης διαβήτηης

Ο∆ΗΓΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑ
Ρ
ΑΞΗΣ AΠΟ
A
TΟΝ ΚΑΥΣ
ΣΩΝΑ
ΧΩΡΡΟΙ ΓΡΑΦΕ
ΕΙΩΝ
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Χρόνια ννεφρική ανεπά
άρκεια
∆ιαταρα
αχές ηπατικής λειτουργίας
∆υσλειττουργία του θυ
υρεοειδούς

Ψύχουμε το
ο σώμα με δρο
ροσερό νερό ή βρεγμένα
ρούχα.

•

με αλατούχο δδροσερό νερό (μισό κουταλά
άκι
Ετοιμάζουμ
αλάτι σε κά
άθε ποτήρι νεερό) και δίνουμ
με μισό ποτήρ
ρι
κάθε τέταρτο της ώρας εεπί μία ώρα ή μέχρι να
εξαφανιστο
ούν τα συμπτώ
ώματα. Επιπλέέον δίνουμε
άφθονο δροσερό νερό, γγουλιά-γουλιά..

•

Αν λιποθυμ
μήσει, βάζουμεε το άτομο σε ασφαλή θέση
η
ανάνηψης, δηλ. μπρούμυυτα με το κεφάλι προς την
ου το χέρι και το πόδι πρέπεει να είναι
πλευρά όπο
αναδιπλωμέ
ένα.

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 ορισμ
μένων φαρμάκκων

•

Γενικές κατταστάσεις

−
−

•

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 διακοπές).

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
κουταλιού σ
σ’ ένα μπουκά
άλι του λίτρου)).

•

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

•

Τρώμε φρο
ούτα και λαχαννικά.

Τηλέφωνο Α
Ανάγκης: 16
66

Σημείωση:
Σ
Οι ανωτέρω
α
οδηγγίες είναι επιπλλέον των
οργανωτικώ
ών μέτρων (δι
διαλείμματα ή/κ
/και παύση
εργασίας) που
π ενδεχόμεννα να πρέπει να
ν ληφθούν απ
πό
την ∆ιεύθυ
υνση της επιχεί
είρησης, σύμφω
φωνα με τη
σχετική εγκ
κύκλιο του Υπ.
π. Εργασίας (13
30329/3-7-199
995).

Περισσότερα
Π
:
www.ergonom
w
mia.gr/ΓραφεείοΤύπου/ΝΕ
ΕΑ

Ενδυμασία
Ε
•

Τα ρούχα ννα διευκολύνου
υν τον αερισμό του σώματοος,
να επιτρέπο
ουν την εξάτμιση του ιδρώττα, να είναι
ελαφρά, άννετα και πορώδ
δη (βαμβακερά).

•

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

•

Κάνουμε χρ
ρήση του συσττήματος ψύξη
ης αν αυτό
διατίθεται.

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.
Α΄
Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Αν
Α δούμε κάπο
οιο άτομο με συμπτώματα
σ
θερμοπληξίας,
όπως:
ό
δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπ
πες, κ.ά.,
καλούμε
κ
αμέσ
σως ιατρική βοήθεια. Μέχ
χρι να
καταφθάσει,
κ
κά
άνουμε τα εξή
ής:
•

Ξαπλώνουμ
με το άτομο σεε ίσκιο και βγά
άζουμε τα πολλλά
ρούχα.
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