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TEPELNÝ STRES
Rizikovéfaktoryapreventivníbezpečnostnířešení

Když je léto tady, dejte si pozor na horko, které vámbere energii. Pro
pracovníky je horko nejen nepříjemné, ale také nebezpečné.

Práce v letníchměsících znamená, žemnoho pracovníků je ohroženo vedrem,
zejména pokud jsou vystaveni přímému slunečnímu záření a vysokým
teplotám, vykonávají těžkou fyzickou práci nebomusí nosit těžký ochranný
oděv.

Přečtěte si informace o nebezpečí stresu z horka, o tom, co to znamená pro
ohrožené pracovníky a jak proti nebezpečí bojovat používáním správných

ochranných bezpečnostních řešení.

1000
Stres z horka je fyzický stav, při kterém se tělo nemůže zbavit
přebytečného tepla. Způsobuje zvýšení tělesné teploty, zvyšuje
srdeční frekvenci a ztěžuje soustředění na práci. V závažných
případech způsobuje tepelný stres podrážděnost, nevolnost,
mdloby a dokonce smrt.

Vedle zdravotních a bezpečnostních problémů vedou nemoci
způsobené teplem ke špatné výkonnosti a ztrátě produktivity.
Podle NIOSH (americký Národní institut pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci) připadá na každých 1 000 pracovníků 2 ohroženi
stresem z horka. I toto číslo se zvyšuje, v závislosti na povolání.
Například ti, kteří pracují ve stavebnictví, v hornictví a ve výrobě
jsou ohroženi ještě více než v jiných oborech a jsou často ystaveni
stresu z horka kvůli kombinaci horkého prostředí a vysoké fyzické
náročnosti práce.

TEPELNÝ STRES:
RIZIKOVÉ FAKTORYAPRACOVNÍ RIZIKA

ALE JAKÉ JSOUSYMPTOMYTEPELNÉHOSTRESU
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POTŘEBUJETECOOLAPOHODLNOUOCHRANU

PREVENCETEPELNÉHOSTRESU

SYMPTOMYTEPELNÉHOSTRESU
Streszhorkamárůznéformy:

ÚPAL ÚŽEH / TEPELNÉVYČERPÁNÍ
Úpaljenejzávažnějšímonemocněnímzpůsobenýmhorkem.Dochází
kněmu,kdyžtěloneníschopnokontrolovatsvouteplotu:tělesná
teplotarychlestoupá,selhávámechanismuspoceníatělose

nedokážeochladit.

Přiúpalumůžetělesnáteplotaběhem10až15minutstoupnoutna41
°Cnebovíce.Pokudneníposkytnutaneodkladnápomoc,můžeúpal
způsobitsmrtnebotrvalépostižení.Příznakyúpalumohouzahrnovat:

Vyčerpánízhorkaječastopředzvěstíúpalu.
Častojedoprovázenozvýšenouteplotoutělesnéhojádra

kolem38-39°C.
Příznakyvyčerpánízhorkamohouzahrnovat:

Sledovatpovětrnostní
podmínkyahorkoapodle

tohopřizpůsobitpráci,zejména
vpřípaděvlnyveder.

Proškoltepracovníkyv
rozpoznávánípříznaků

tepelnéhostresuavtom,jaka
kdyvpřípaděnouzevyhledat

lékařskoupomoc.

Naplánujtesináročnou
prácinadřívějšínebo
pozdějšíhodinydne

místonejteplejšíchpoledních
hodin.

Určeteodpovědnouosobu,
kterábudesledovat
podmínkyachránit
pracovníkyohrožené
tepelnýmstresem.

Vhorkémpočasídávejte
pracovníkůmčastějipřestávky
a/nebopřiděltenaprácidalší
pracovníky.Videálnímpřípadě

zajistětepropřestávkychladné
prostoryastín.

Nostelehké,světléa
volnépracovníoblečení.

Jednásepouzeotipyproosvědčenépostupy.Vždyseřiďtebezpečnostnímipožadavky
vašíspolečnostinebopokynymístníhoúřaduprobezpečnostaochranuzdraví.

Zajistětepracovníkůmdostatek
čerstvévody.Povzbuzujte

pracovníky,abypředsměnoua
běhemnípilivoduazůstali
hydratovaní(vyhýbejtese
nápojůmobsahujícímkofein/

neužívejtealkohol).

Tosicenepomůžezabránit
tepelnémustresu,alejeto
důležitéproprevencirakoviny
kůže:pravidelněpoužívejte
opalovacíkrémsvysokým

ochrannýmfaktoremnačásti
těla,kterénejsouzakryté

oděvem.

Pijtehodněvody-každých15
minut!Pijtečasto,dřívenež

pocítítežízeň.

Zvažteochrannéoděvya
osobníochrannéprostředky,
kteréposkytujíchlazenínebo

jsoualespoňprodyšné.

• Zmatenost,změnaduševního
stavu,nezřetelnářeč

• Horká,suchákůženebo
extrémnípocení

• Záchvaty
• Vysokátělsnáteplota
• Ztrátavědomí(koma)
• Smrt,vpřípaděneposkytnutípomoci

• Bolesthlavy
• Nevolnost
• Závratě
• Únava

• Slabost
• Žízeň
• Silnépocení
• Podrážděnost
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TestovánoaschválenosřadouochrannýchpřilebV-Gard.Chladič natemenoakrkpoužívejtesodvětrávanoubezpečnostnípřilbouV-Gard,
případněmodelempřilbyV-Gard930sintegrovanýmibrýlemi-prodosaženíoptimálníhovýkonu
(zajistěte,abyanalýzarizikvašíspolečnostiumožňovalapoužitíodvětrávanýchochrannýchpřileb).

MSAsafety.com

Poznámka:Tentobulletinobsahujepouzeobecnýpopiszobrazenýchproduktů.Zatímcopoužitívýrobkůajejichvýkonnostníschopnostijsouobecněpopsány,výrobkynesmízažádnýchokolnostípoužívat
nevyškolenénebonekvalifikovanéosoby.Výrobkynesmíbýtpoužívat,dokudneníkdispozicinávodkpoužití/uživatelskápříručkakvýrobku,kteráobsahujepodrobnéinformacetýkajícísesprávnéhopoužívání
apéčeovýrobky,včetněvšechvarováníaupozornění,důkladněpřečtenyapochopeny.Technickéúdajesemohouzměnitbezpředchozíhoupozornění.

V-GARD®CHLADÍCÍVLOŽKANATEMENOAKRK

Popruhyse
suchýmizipypro
jednoduché
upevněnív
přilbáchV-Gard

Využívá
HyperKewl™PL
US,
patentovaná
technologie
odpařovacího
chlazení.

Lehké,vysoceviditelnéaodolné
schválenépříslušenství

Chladicífunkcese
snadnoaktivuje,lzeji
opakovaněpoužívat
(až100aktivací)aprát
vpračce.

Tkaninaschválená
podlenormy100
OEKO-TEX®.

Obj.č. Popis
GA90023 ChladícívložkaV-Gardnatemenoakrk
GVC1A-0000000-000 V-Gard930sintegrovanýmiochrannýmibrýlemi(EN397),

odvětrávaný,bílý.Kdispozicije4dílnýpodbradnípásek,držákna
odznaky,reflexnínálepky,potisklogaadalšímožnosti.

10194783 V-GardH1Trivent(EN12492),odvětraný,bílý(včetně
4dílnéhopodbradníhopáskuareflexníchnálepek).K
dispoziciječirýzorník,čirébrýleamožnostpotiskuloga.

10211351 PostrojiprotipáduV-FLEX,D-kroužek vpředuivzadu

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍMSA

CHLADNĚJŠÍAPOHODLNĚJŠÍOCHRANA
PodívejtesenařešeníosobníchochrannýchpracovníchprostředkůMSAnavrženétak,abyminimalizovaloúčinkyúpalu,

poskytovalolepšípohodlíazvyšovaloproduktivitupracovníkůvystavenýchvysokýmteplotám.

10211351GA90023 GVC1A-0000000-000 10194783


