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Efectele azbestului asupra sănătăţii 
Dacă munca dumneavoastră implică o posibilă expunere la azbest, trebuie: 

• să fiţi informat asupra riscurilor legate de expunerea la azbest; 

• să înţelegeţi importanţa de a limita expunerea la minimum posibil; 

• dacă fumaţi, să încercaţi să renunţaţi la fumat; 

• să urmaţi cea mai bună practică, aşa cum se recomandă în acest ghid, pentru a 
putea lucra în contact cu azbestul. 

 
 
 
Materiale care conţin azbest (MCA) 
Dacă prin munca dumneavoastră riscaţi să întâlniţi materialele prezentate la Capitolul 4, 
trebuie: 

• să primiţi informaţiile necesare pentru a şti dacă aceste materiale conţin sau nu,
azbest, înainte de începerea lucrării;  

• să ştiţi cum să recunoaşteţi produsele ce pot conţine azbest;  

• să cunoaşteţi măsurile ce trebuie luate dacă întâlniţi materiale ce conţin azbest 
(Capitolele 5 - 10). 

 

 
 
Evaluarea riscurilor şi planificarea înainte de începerea lucrărilor 
Dacă sunteţi pe punctul de a executa o lucrare care poate implica manipularea materialelor
ce conţin azbest, trebuie: 

• să fiţi consultat asupra evaluării riscurilor şi a planului de lucru;  

• să vă prezentaţi sugestiile asupra problemelor practice care afectează planul de 
lucru şi evaluarea riscurilor;  

• să aveţi la dispoziţie o copie a evaluării riscurilor şi a planului de lucru;  

• să verificaţi dacă aţi înţeles bine planul scris. 
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Procesul de decizie 
Dacă munca dumneavoastră implică manipularea materialelor ce conţin azbest, trebuie: 

• să fiţi consultat în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, contribuind astfel la 
procesul de luare a deciziilor. 

 
 
 
Instruirea 
Dacă munca dumneavoastră implică un risc de expunere la azbest, trebuie: 

• să primiţi o instruire adecvată înainte de executarea lucrării;  

• să evaluaţi periodic nevoile de instruire şi de actualizare a cunoştinţelor (cel puţin 
în fiecare an) sau atunci când intervin modificări importante în natura muncii;  

• să-l informaţi pe angajator dacă necunoaşterea limbii vă împiedică să înţelegeţi 
conţinutul cursurilor de instruire (de exemplu, angajatorul ştie care este pentru 
dumneavoastră limba maternă?). 

  
 
 
Echipamente 
Dacă trebuie să utilizaţi echipamente pentru lucrări cu materiale care conţin azbest, trebuie:

• să primiţi o instruire adecvată pentru a utiliza corect echipamentul; 

• să utilizaţi întotdeauna echipamentul în mod corect (conform instruirii şi 
instrucţiunilor fabricantului);  

• să fiţi consultat pentru alegerea aparatului de protecţie respiratorie;  

• să fiţi testat pentru a verifica dacă aparatul de protecţie respiratorie care v-a fost 
pus la dispoziţie este bine adaptat morfologiei feţei dumneavoastră, şi să fiţi 
instruit pentru a-l utiliza în mod corect;  

• să purtaţi întotdeauna corect aparatul de protecţie respiratorie şi să nu-l înlăturaţi 
niciodată într-o zonă unde aţi putea fi contaminat cu azbest. 
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Principii generale pentru prevenirea şi reducerea expunerii 
Dacă munca dumneavoastră vă implică în acţiuni de distrugere sau manipulare a 
materialelor ce conţin azbest, trebuie: 

• să cunoaşteţi şi să înţelegeţi măsurile de prevenire ce trebuie luate şi 
consecinţele neîndeplinirii acestor măsuri;  

• să cunoaşteţi lucrările pe care le puteţi executa ţinând cont de instruirea pe care 
aţi primit-o şi de echipamentele disponibile;  

• să respectaţi regimul de control cerut pentru a preveni expunerea;  

• să fiţi pregătit să apelaţi la alţi specialişti dacă trebuie să executaţi mai multe 
lucrări cu materiale ce conţin azbest decât cele prevăzute în planul de lucru, 
având echipamentele disponibile sau instruirea adecvată.  

 

 
 
Lucrări care implică expunerea la azbest  
Dacă executaţi o lucrare (într-o clădire sau cu un echipament) susceptibilă de a implica
azbest sau de a deteriora materiale ce conţin azbest, trebuie:  

• să ştiţi cum să acţionaţi dacă întâlniţi, în mod neprevăzut, materiale susceptibile 
de a conţine azbest sau dacă deterioraţi în mod accidental materiale ce conţin 
azbest, în timpul lucrărilor;  

Dacă întâlniţi azbest, în mod neprevăzut, trebuie:  

• să opriţi imediat activitatea şi să semnalaţi acest lucru persoanei responsabile;  

• să cereţi conducătorului locului de muncă să dispună prelevarea unui eşantion 
din materialul suspect pentru analiză sau să acţionaţi ca şi cum acesta ar conţine 
azbest.  

Dacă deterioraţi în mod accidental materiale ce conţin azbest trebuie: 

• să opriţi imediat activitatea; 

• să împiedicaţi orice persoană să pătrundă în zonă;  

• să verificaţi dacă nu există pulbere de azbest şi resturi de materiale pe 
îmbrăcăminte şi, dacă există, îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată şi puneţi-o 
într-un sac de plastic, apoi trebuie să faceţi duş (dacă este posibil) sau să vă
spălaţi complet, şi să înlăturaţi pulberea din spălătoare şi instalaţiile sanitare.  
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Lucrări cu azbest care prezintă cel mai mic risc  
Dacă trebuie să efectuaţi lucrări cu risc scăzut (aşa cum sunt definite la Secţiunea 6.3) cu
materiale ce conţin azbest, trebuie să verificaţi dacă pregătirile au fost realizate (de 
exemplu: dacă aveţi la dispoziţie instrucţiuni scrise care definesc şi limitează volumul
lucrării şi indică măsurile de prevenire ce trebuie luate (Capitolul 5), dacă aveţi instruirea 
necesară (Capitolul 7) şi dacă aveţi echipamentul corespunzător (Capitolul 8).  
Apoi trebuie: 

• să delimitaţi zona de lucru şi să asiguraţi securitatea celorlalte persoane;  
• să planificaţi activitatea pentru a reduce sau a evita deranjarea materialelor ce 

conţin azbest;  
• să acoperiţi suprafeţele cu folii de polietilenă cu o grosime de 125 µm sau 250 

µm (care, după încheierea activităţii, trebuie evacuate şi eliminate ca deşeuri ce 
ar putea fi contaminate cu azbest);  

• să executaţi lucrarea limitând numărul de lucrători prezenţi;  
• să aplicaţi metode care să reducă eliberarea de fibre de azbest în aer (de 

exemplu, aspirarea suprafeţelor, pulverizarea cu apă); 
• să utilizaţi aparate de protecţie respiratorie speciale pentru azbest (de exemplu 

EN 149 FFP3); 
• să nu spargeţi/rupeţi materialele ce conţin azbest; 
• să evitaţi să lucraţi cu materiale ce conţin azbest care sunt poziţionate deasupra 

corpului dumneavoastră;  
• să utilizaţi un aspirator special pentru azbest (tip H) şi numai metode de 

înlăturare a prafului prin curăţare cu cârpe umede sau pânze adezive (pe care 
aderă praful). NU măturaţi şi NU utilizaţi aerul comprimat pentru curăţare.   

• Dacă lucrarea implică materiale ce conţin azbest şi care sunt amplasate deasupra 
corpului dumneavoastră, de exemplu pentru înlăturarea unei singure plăci din 
plafon, va trebui să construiţi o incintă simplă de aproximativ 1m2 (acoperind 
suprafaţa acestei dale) pentru a împiedica dispersia pulberii de azbest în 
suspensie în aer. Această incintă poate fi un simplu cadru de lemn acoperit cu o 
folie de polietilenă rezistentă (de exemplu, cu o grosime de 125 µm). Verificaţi 
integritatea incintei utilizând un tub de fum în jurul foliei de polietilenă, în 
special la nivelul îmbinărilor. Unul dintre colegii dumneavoastră trebuie să
caute fisurile pe unde iese fumul utilizând o lampă de mare intensitate sau o 
lampă torţă.   

• să înlăturaţi cu precauţie, şuruburile sau cuiele, suprimând degajarea de praf 
folosind una din metodele:  

° ungerea şurubului sau cuiului cu pastă groasă (pastă pentru lipit tapetul) 
înainte de a-l îndepărta;  
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° instalarea exhaustării (aspirării) locale deasupra şurubului şi racordarea la 
un aspirator special pentru azbest  (aspirator Tip H); 

° tratarea şuruburilor sau cuielor îndepărtate ca fiind deşeuri contaminate cu
praful de azbest.  

• să înlăturaţi intacte dalele sau panourile ce conţin azbest şi să evitaţi spargerea 
sau distrugerea lor;   

• să plasaţi cu grijă materialele ce conţin azbest în saci de plastic etichetaţi (fără să
lăsaţi să se acumuleze deşeuri neîmpachetate);  

• să nu umpleţi decât parţial sacii cu deşeuri, pentru a putea să-i închideţi uşor şi 
corect;  

• să împiedicaţi ieşirea aerului din sac, în momentul închiderii sacului, deoarece 
acest aer poate transporta praf şi azbest. Închideţi-l cu grijă şi plasaţi sacul închis 
şi etichetat într-un alt sac din plastic rezistent şi transparent.  

• să păstraţi intacte deşeurile de dimensiuni mari, care nu încap în saci (de 
exemplu, panouri izolante de azbest) şi înveliţi-le în 2 folii de polietilenă cu o 
etichetă inscripţionată vizibil “azbest” (de exemplu, eticheta fixată foarte bine în 
interiorul stratului exterior din plastic transparent).  

• să reduceţi riscul de dispersie a contaminării, utilizând întotdeauna acelaşi 
itinerar prestabilit şi acţionând cu precauţie pentru a nu deteriora, în mod 
accidental, sacii în timpul transportului de la zona de lucru către un centru de 
depozitare securizată a deşeurilor;  

• să plasaţi deşeurile de materiale ce conţin azbest, puse în saci sau împachetate, 
într-un depozit securizat (de exemplu, o benă care se poate încuia cu zăvor) 
înainte de a le evacua din zona şantierului;  

• să vă spălaţi complet de fiecare dată când părăsiţi zona de lucru.  
La terminarea lucrului, curăţaţi zona de lucru pentru a fi din nou curată (folosind un 
aspirator tip H şi/sau hârtie umedă pentru curăţat). Evacuaţi şi eliminaţi hârtiile folosite 
deoarece acestea constituie deşeuri contaminate cu azbest. 
În fine, respectaţi procedurile de igienă privind îndepărtarea echipamentului individual de 
protecţie, a aparatului de protecţie respiratorie şi a îmbrăcămintei de lucru pentru a nu vă
expune, atât pe dumneavoastră cât şi pe celelalte persoane, la azbestul ce s-ar putea găsi pe 
combinezoanele dumneavoastră. Utilizaţi combinezoane de unică folosinţă care după 
utilizare, vor trebui eliminate ca deşeuri contaminate cu azbest, sau folosiţi combinezoane 
lavabile ce pot fi spălate sub duş înainte de a le scoate. Trebuie folosit un aspirator tip H 
pentru înlăturarea prafului de pe combinezoane; vă puteţi ajuta cu colegii dumneavoastră
pentru a vă curăţa reciproc combinezoanele, şi astfel puteţi spăla şi partea din spate a 
acestuia.  
Păstraţi aparatele de protecţie respiratorie montate până la ultima operaţiune. 
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• spălaţi încălţămintea; 
• înlăturaţi combinezoanele de unică folosinţă prin răsucirea din interior către 

exterior pentru a nu permite prafului rezidual să iasă;  
• ştergeţi (cu un prosop umed) suprafaţa exterioară a aparatului de protecţie 

respiratorie; 
• spălaţi-vă şi clătiţi-vă (la duş dacă este posibil) şi numai după aceea scoateţi 

echipamentul individual de protecţie şi aparatul de protecţie respiratorie; 
• NU duceţi acasă îmbrăcămintea de lucru; aceasta trebuie aruncată (cazul 

combinezoanelor de unică folosinţă) sau spălată într-o spălătorie specializată, 
fiind o îmbrăcăminte contaminată cu azbest. 

 

  

  

Exemple de lucrări cu cel mai mic risc  
Dacă trebuie să executaţi această lucrare, 

• controlaţi şi limitaţi accesul altor persoane (de exemplu, cu pancarte şi panouri de 
avertisment);   

• menţineţi umede resturile de materiale cu azbest, dar nu folosiţi prea multă apă, 
deoarece aceasta ar putea face mai dificil controlul dispersiei contaminării;  

• puneţi resturile într-un container de deşeuri adecvat (de exemplu, un sac din 
polietilenă etichetată); 

• luaţi în consideraţie condiţiile de vânt, care pot creşte riscul de contaminare şi pot 
pune în pericol persoanele care se găsesc pe acoperiş;  

• efectuaţi o curăţare minuţioasă la încheierea lucrării.  
 

În ceea ce priveşte ansamblul lucrării, respectaţi planul de lucru scris pus la dispoziţie de 
angajator. Aplicaţi instrucţiunile de securitatea muncii pentru lucrul la mare înălţime.   
 
 

 

Lucrări cu azbest care trebuie notificate 
Dacă sunteţi un lucrător însărcinat să execute o activitate cu materiale ce conţin azbest care
trebuie notificată (definită la Secţiunea 12.1.1), pregătirile menţionate la Capitolele 5-8 
trebuie să fi fost executate în prealabil. Verificaţi dacă:  

• aţi primit o instruire corespunzătoare (Capitolul 7) şi dacă deţineţi un certificat de 
instruire în termen de valabilitate; 

• aţi fost supus unui test de adaptabilitate a feţei la aparatul de protecţie respiratorie 
pe care îl veţi utiliza; 

• aţi fost supus unui examen medical (în special aparatul respirator) (Capitolul 19) 
în ultimii 2 ani. 
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Rezumatul condiţiilor cerute pentru gestionarea zonei de lucru 
Dacă trebuie să executaţi o lucrare cu materiale ce conţin azbest care trebuie notificată (aşa 
cum este definită la Secţiunea 12.1.1), pregătirile menţionate la capitolele precedente 
trebuie să fi fost deja parcurse. Verificaţi:  

• dacă aveţi un plan de lucru scris care să definească şi să delimiteze volumul
lucrării indicând măsurile de prevenire ce trebuie luate (Capitolul 5); 

• dacă aveţi echipamentul necesar (Capitolul 8). 
 

Apoi trebuie: 

• să verificaţi dacă aţi înţeles bine planul de lucru şi trebuie să-l urmaţi;  

• să NU utilizaţi metode care nu se găsesc în planul de lucru, dacă acest plan nu a 
fost mai întâi modificat;    

• să comunicaţi cu conducătorul locului de muncă şi angajatorul. În special,  

° dacă estimaţi sau întâlniţi dificultăţi neprevăzute, trebuie să opriţi 
activitatea până când evaluarea riscurilor şi/sau planul de lucru sunt
reexaminate de către o persoană competentă; 

° dacă întâlniţi dificultăţi în folosirea aparatului de protecţie respiratorie, 
echipamentului individual de protecţie, sau la citirea de control, opriţi 
imediat lucrul. 

• să puneţi la dispoziţie o dovadă a identităţii dumneavoastră atunci când se cere 
acest lucru. 

 
 
Incinte pentru lucrări de retragere a azbestului 
Dacă sunteţi implicat în lucrări de retragere a azbestului, trebuie să utilizaţi un echipament 
individual de protecţie şi un aparat de protecţie respiratorie conform instruirii pe care aţi 
primit-o şi respectând instrucţiunile de folosire. Trebuie să verificaţi dacă echipamentul 
individual de protecţie şi aparatul de protecţie respiratorie sunt bine adaptate (pentru o 
sarcină specifică) şi dacă funcţionează corect (de fiecare dată când le utilizaţi). Cooperaţi 
cu angajatorul actualizând zilnic registrele corespunzătoare care să permită astfel de 
verificări.  
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Decontaminarea personală 
Dacă trebuie să executaţi o lucrare de retragere a azbestului, trebuie: 

• să fiţi instruit pentru utilizarea unităţii de decontaminare; 

• să ştiţi cum să opriţi propagarea contaminării de la incintă către extremitatea 
unităţii de decontaminare, şi cum să aplicaţi corect procedurile de decontaminare 
pentru a nu fi expus la azbest în cursul decontaminării personale;  

• să informaţi imediat conducătorul locului de muncă despre disfuncţionalităţi ale 
unităţii (de exemplu scăderea presiunii la duş, debit insuficient sau oprirea apei 
calde, întreruperea ventilaţiei). 

 
 
Tehnici de înlăturare a pulberii de azbest 
Dacă efectuaţi lucrări de retragere a azbestului: 

• Decideţi care este ordinea lucrărilor, astfel încât să reduceţi riscul de 
recontaminare a suprafeţelor curăţate, de exemplu începeţi cu plafoanele şi 
grinzile, continuaţi cu pereţii interiori şi terminaţi cu pardoseala. 

• Acţionaţi astfel încât filtrele să nu fie ude, căci aceasta ar diminua eficienţa 
filtrării.  

• Este esenţial să aranjaţi şi să curăţaţi echipamentele. Curăţaţi deşeurile cât mai 
repede posibil, de îndată ce ele au apărut. Şarpantele din lemn, care susţin 
plafoanele de azbest, conţin probabil cuie, verificaţi dacă aceste cuie nu ies în 
afară, ceea ce ar constitui un pericol pentru cineva care ar merge deasupra.   

• Retrageţi materialele ce conţin azbest deteriorându-le cât mai puţin posibil. De 
exemplu, dacă o dală AIB conţine 4 cuie, aceasta trebuie scoasă intactă, 
exceptând partea distrusă la colţurile prinse în cuie. Cuiele trebuie înlăturate 
individual (cu un echipament de înlăturare a prafului, aşa cum este indicat la 
Capitolul 11); 

• NU utilizaţi alte metode decât cele specificate în planul de lucru,  

• NU utilizaţi instrumente electrice pe materiale ce conţin azbest (cu excepţia 
aplicaţiilor speciale şi foarte limitate, dacă aceste aplicaţii au fost prevăzute în 
evaluarea riscurilor şi în planul de lucru).  
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Lucrări de demolare 
Dacă lucraţi pe un şantier de demolare unde există materiale ce conţin azbest, trebuie: 

• să cunoaşteţi riscurile expunerii la azbest; 
• să ştiţi cum să recunoaşteţi materialele ce pot conţine azbest;  
• să înţelegeţi bine procedurile pentru a nu fi ameninţaţi de operaţiunile de 

demolare;  
• să urmaţi cea mai bună practică, recomandată în acest ghid, pentru lucrările care 

implică azbest. 

 
Lucrătorul şi mediul de muncă 
Dacă munca dumneavoastră prezintă riscul de expunere la azbest şi dacă condiţiile de 
muncă sunt dificile prin prisma factorilor fizici (din cauza temperaturii sau a altor factori 
climatologici prezenţi în mediul de muncă de pe şantier) trebuie: 

• să ştiţi că este important să menţineţi o protecţie împotriva expunerii la azbest;  
• să cunoaşteţi efectele unei temperaturi ambiante crescute şi utilizarea 

echipamentului furnizat pentru a vă proteja împotriva unor astfel de condiţii 
(îmbrăcăminte izolantă de unică folosinţă şi altă îmbrăcăminte de protecţie, 
ventilaţie suplimentară, pauze regulate, necesitatea de a bea apă în timpul 
pauzelor, înainte şi în timpul lucrului);  

• să utilizaţi echipamentele de protecţie furnizate pentru a vă proteja împotriva 
temperaturilor scăzute (radiatoare când este cazul, îmbrăcăminte izolantă, pauză
dacă este necesar, etc.);  

• să urmaţi cea mai bună practică, recomandată în acest ghid, pentru a vă proteja 
împotriva riscurilor de expunere la azbest.   

 

 
Evacuarea şi eliminarea deşeurilor 
Dacă munca dumneavoastră presupune lucrul cu deşeuri ce conţin azbest, trebuie: 

• datorită instruirii pe care aţi primit-o, să cunoaşteţi riscurile care rezultă din 
expunerea la azbest;  

• să înţelegeţi bine că este important să reduceţi pe cât posibil expunerea la azbest;  

• să respectaţi instrucţiunile scrise pentru reducerea riscului de expunere la azbest;  

• să urmaţi cea mai bună practică, recomandată în acest ghid, pentru lucrările cu 
azbest.  
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Controale şi măsuri 
Dacă executaţi lucrări de retragere a azbestului, trebuie: 

• să cooperaţi cu angajatorul şi cu organismul de control ales, pentru ca atunci când 
purtaţi un echipament de control al aerului să se verifice că, în timpul perioadei de 
prelevare a probelor reprezentative pentru expunerea personală, acest echipament 
funcţionează normal şi că metodele practice de lucru rămân normale;  

• să furnizaţi informaţii precise referitoare la munca şi metodele dumneavoastră în 
timpul perioadei de prelevarea a probelor;  

• să ajutaţi organismul de control să detecteze “punctele slabe” amenajate în incinta 
pentru testele de etanşeitate (ex: trecerea cablurilor, a conductelor de apă);  

• să ajutaţi organismul de control să inspecteze vizual incinta în timpul testului de 
eliberare, de exemplu ajutându-l să instaleze echipamentele de acces, etc.;  

• să nu deplasaţi, reglaţi sau să interveniţi pe echipamentul de control al aerului; 
• să acţionaţi în funcţie de instrucţiunile angajatorului sau conducătorului locului de 

muncă, luând imediat măsurile corective atunci când organismul de control 
determină o concentraţie de fibre de azbest prea ridicată, în interiorul sau în jurul 
zonei de lucru. 

 
 

Alte persoane implicate 
Dacă executaţi lucrări ce implică azbest, trebuie:   

• să înţelegeţi bine ce rol aveţi în prevenirea şi reducerea expunerii la azbest pentru 
dumneavoastră şi/sau alte persoane; 

• să urmaţi cea mai bună practică, aşa cum este indicată în acest ghid, dacă
activitatea dumneavoastră vă aduce în contact cu materiale ce conţin azbest.  

 
 
 

Alte localizări ale azbestului (vehicule, maşini etc.) 
Dacă munca dumneavoastră prezintă riscul expunerii la azbest, trebuie să primiţi o instruire 
suficientă pentru: 

• a cunoaşte riscurile rezultate din expunerea la azbest;  
• a înţelege bine importanţa de a limita expunerea, cât mai mult posibil;  
• a urma instrucţiunile scrise în scopul prevenirii sau reducerii expunerii;   
• a urma cea mai bună practică, aşa cum este recomandată în acest ghid, pentru 

lucrările cu azbest. 
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Supravegherea medicală 
Dacă munca dumneavoastră prezintă riscul de expunere periodică la azbest, trebuie:  

• să fiţi supus unui examen medical şi să-i cereţi angajatorului dacă acesta nu 
este prevăzut;  

• să înţelegeţi că evaluările stării de sănătate sunt importante pentru a verifica 
dacă sunteţi suficient de apt pentru a lucra în condiţii de securitate, când
condiţiile de mediu dificile sunt, adesea, asociate lucrărilor ce implică azbest, 
de exemplu purtarea unui aparat de protecţie respiratorie şi expunerea 
simultană la o temperatura ambiantă ridicată;   

• să întrebaţi medicul dacă aveţi nevoie de lămuriri asupra riscului pentru 
sănătate care rezultă din expunerea la azbest;  

• să înţelegeţi că o radiografie fără imagine anormală nu înseamnă neapărat că
practicile de lucru sunt sigure, căci efectele azbestului se pot manifesta doar 
după 10 sau 15 ani când pot apărea anomalii detectate prin radiografie;  

• să apreciaţi atunci când doctorul vă dă sfaturi în interesul sănătăţii 
dumneavoastră. 

 
Puteţi, dacă doriţi, să autorizaţi ca informaţiile care nu sunt medicale şi care vă privesc 
personal, să fie folosite pentru studii epidemiologice. Vă recomandăm să autorizaţi 
strângerea unor astfel de informaţii, deoarece acestea permit testarea eficienţei programelor 
de protecţie a sănătăţii. 

 
  
 


