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Introducere

întregii zile de lucru, şi nu este spălat la anumite intervale,
riscul de sensibilizare la contactul cu cromul hexavalent
va deveni mai mare.

Cimentul se utilizează pe scară largă în construcţii. Toţi
cei care folosesc ciment (sau produse care conţin ciment,
cum ar fi mortar, ipsos şi beton) sau răspund de gestionarea
utilizării acestuia, trebuie să fie la curent cu faptul că
cimentul constituie un pericol pentru sănătate.

Este posibil ca o persoană să sufere concomitent de
dermatită iritativă şi de dermatită de contact.
Arsurile cauzate de ciment

Efectele asupra sănătăţii
Cimentul umed poate cauza arsuri. Se presupune că
principala cauză a acestora o constituie alcalinitatea
cimentului umed. În contact prelungit cu pielea, de exemplu
dacă se îngenunchează pe el sau dacă cade într-o cizmă
sau mănuşă, cimentul umed poate cauza rapid arsuri sau
ulceraţii grave. Deseori vindecarea acestora necesită luni
de zile. În cazuri extreme sunt necesare grefe de piele sau
chiar amputarea. Simpla stropire cu ciment poate cauza,
de exemplu, arsuri chimice grave la nivelul ochilor.

Cimentul poate avea un efect nociv asupra sănătăţii
îndeosebi ca urmare a:
G
G
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contactului cu pielea;
inhalării de praf; şi
manipulării manuale.

Contactul cu pielea
Contactul cu ciment umed poate cauza atât dermatită cât
şi arsuri.

Inhalarea de praf
Manipularea cimentului poate produce cantităţi mari de praf,
de exemplu la golirea sau aruncarea sacilor. Expunerea pe
termen scurt la cantităţi mari de praf de ciment cauzează
iritaţii ale nasului şi gâtului. Spargerea sau tăierea betonului
produc şi ele cantităţi mari de praf care poate conţine silice.
Pentru recomandări privind efectele expunerii la silice asupra
sănătăţii, consultaţi Fişa de informaţii pentru construcţii
nr. 36 (versiunea 1).

Dermatita
Pielea afectată de dermatită este inflamată, cu mâncărime,
fiind roşie, cu cruste sau crăpată. Cimentul poate cauza
dermatită prin două mecanisme: iritaţie şi alergie.
Dermatita iritativă este cauzată de proprietăţile fizice ale
cimentului, care irită pielea mecanic. Particulele fine de
ciment, deseori amestecate cu nisip sau agregate pentru
prepararea mortarului sau betonului, pot roade pielea şi
cauza iritaţie, care se poate transforma în dermatită. Tratată,
dermatita iritativă de obicei dispare. Dacă expunerea continuă
însă de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, afecţiunea
se va agrava, persoana devenind mai susceptibilă la
dermatită alergică.

Manipularea manuală
Munca cu ciment prezintă şi alte riscuri cum ar fi luxaţii şi
întinderi musculare, în special la nivelul spatelui, braţelor şi
umerilor, ca urmare a ridicatului şi căratului sacilor cu ciment,
amestecării mortarului etc. Dacă lucrătorii ridică frecvent
sarcini grele pe termen lung, pot apărea afecţiuni mai grave
ale spatelui.

Dermatita alergică este cauzată de sensibilizarea la cromul
hexavalent (cromat) prezent în ciment. Mecanismul apariţiei
acesteia este complet diferit de cel al apariţiei dermatitei
iritative. Sensibilizatorii penetrează bariera pielii, cauzând o
reacţie alergică. Cromul hexavalent este cunoscut ca fiind
cea mai frecventă cauză a dermatitei alergice la bărbaţi.
Studiile arată că între 5% şi 10% dintre lucrătorii în
construcţii pot fi sensibilizaţi la ciment, tencuitorii,
betoniştii şi zidarii fiind deosebit de vulnerabili. Odată ce
o persoană este sensibilizată la crom hexavalent, orice
expunere la acesta poate declanşa dermatită. Au existat
cazuri de meseriaşi care s-au văzut nevoiţi să-şi schimbe
meseria din această cauză. Cu cât durata de contact a pielii
cu sensibilizatorul este mai lungă, cu atât acesta va penetra
mai mult pielea, mărind riscul de sensibilizare. Ca urmare,
dacă cimentul este lăsat în contact cu pielea de-a lungul

Prevenirea îmbolnăvirilor şi supravegherea sănătăţii
Contactul cu pielea
În primul rând trebuie să aveţi în vedere folosirea metodei
eliminării sau a substituţiei pentru a preveni posibilitatea
contactului cu ciment. În cazul în care acest lucru nu este
posibil, va trebui să aplicaţi la locul de muncă măsuri de
control pentru a reduce contactul direct sau indirect al pielii
cu suprafeţele contaminate.
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O modalitate importantă de control a dermatitei cauzate de
ciment este spălarea pielii cu apă caldă şi săpun sau cu un
alt detergent pentru piele, şi uscarea acesteia. Chiuvetele
trebuie să fie suficient de mari pentru a permite spălarea
antebraţelor şi trebuie prevăzute cu apă curentă rece şi
fierbinte (sau caldă). Se vor asigura săpun şi prosoape.
De asemenea, trebuie asigurate facilităţi pentru uscarea
şi schimbarea hainelor.

of Practice) – vezi Bibliografia. Angajatorii au de asemenea
obligaţia să asigure angajaţilor informarea, instruirea şi
formarea necesare privind riscul pentru sănătate şi măsurile
de precauţie care trebuie luate. Se vor include aici semnele
şi simptomele caracteristice dermatitei.
Angajaţii trebuie de asemenea încurajaţi să îşi examineze
propria piele şi să comunice eventualele semne şi simptome.
Aceste comunicări trebuie făcute persoanei responsabile sau
asistentului medical de medicina muncii.

Deşi mănuşile pot proteja pielea împotriva cimentului, este
posibil ca acestea să nu fie adecvate pentru toate aspectele
muncii pe şantierul de construcţii. Se recomandă folosirea
cu atenţie a mănuşilor deoarece cimentul prins în mănuşă,
în contact cu pielea, poate cauza arsuri. Este important să
asiguraţi lucrătorilor îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv
salopete de lucru cu mânecă lungă şi pantaloni lungi.

Inhalarea de praf
În măsura posibilităţilor, se va elimina expunerea la praf,
de exemplu prin achiziţionarea de beton gata preparat.
Dacă acest lucru nu este posibil, se va evalua riscul şi
se vor implementa măsurile de control necesare.

Angajatorii au obligaţia să asigure supravegherea
corespunzătoare a sănătăţii angajaţilor atunci când aceştia
sunt expuşi la o substanţă despre care se ştie că poate
provoca boli de piele, şi atunci când există o probabilitate
rezonabilă ca o astfel de îmbolnăvire să se producă. Va
trebui deci să asiguraţi supravegherea stării de sănătate
a angajaţilor care lucrează în mod regulat cu ciment umed.

Manipularea manuală
Se va evita manipularea manuală a sarcinilor grele, de
exemplu prin achiziţionarea de ciment la saci de 25 kg sau
vrac. Dacă acest lucru nu este posibil, se va evalua riscul
şi se vor adopta măsurile necesare de control al riscului.

Supravegherea stării de sănătate este necesară pentru:

Prevederi legale

G

Reglementările din 1999 privind controlul substanţelor
nocive pentru sănătate şi Reglementările din 1999 privind
managementul securităţii şi sănătăţii în muncă impun
angajatorilor să evalueze riscurile pentru sănătate şi să
împiedice sau controleze expunerea.
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a proteja angajaţii;
a identifica orice eventuale semne de modificare a
pielii asociate expunerii, cât mai curând posibil, în
aşa fel încât să se poată lua măsurile necesare tratării
angajaţilor şi consilierii acestora în ceea ce priveşte
viitorul; şi
a atrage atenţia din timp asupra eventualelor neglijenţe
înregistrate în activitatea de control.

Reglementările din 1996 (privind securitatea, sănătatea şi
bunăstarea) în construcţii impun responsabililor de şantiere
asigurarea de spaţii sociale adecvate şi suficiente. Aceasta
include asigurarea de lavabouri cu apă curentă rece şi
fierbinte (sau caldă) şi facilităţi pentru schimbarea şi
uscarea hainelor.

Supravegherea sănătăţii nu reduce în niciun caz importanţa
controlului expunerii sau spălării cimentului de pe piele.
Un program simplu de supraveghere a stării sănătăţii
angajaţilor este de obicei suficient. Controlul pielii
trebuie efectuat la intervale regulate de către o persoană
competentă, rezultatele urmând să fie înregistrate.
Angajatorul va avea probabil nevoie de ajutorul unei asistent
medical sau al unui medic de medicina muncii pentru a
elabora un program adecvat de supraveghere a sănătăţii;
controlul pielii va fi efectuat de o „persoană responsabilă”
instruită în acest sens, de exemplu un maistru.

Reglementările din 1992 privind echipamentul individual de
protecţie la locul de muncă, impune angajaţilor să asigure
echipamentul individual de protecţie adecvat angajaţilor, să
verifice starea acestuia (şi să îl înlocuiască dacă este cazul)
şi să informeze, instruiască şi formeze angajaţii în ceea ce
priveşte folosirea acestuia.
Reglementările din 1992 privind operaţiunile de manipulare
manuală impun angajatorilor să evite, în măsura posibilităţilor,
manipularea manuală şi să efectueze evaluări ale riscului
pentru sarcinile de manipulare manuală absolut necesare.

„Persoana responsabilă” este o persoană numită de
angajator care, după ce a fost instruită de un asistent
medical sau de un medic de medicina muncii, poate
identifica semnele şi simptomele dermatitei cauzate
de ciment. Persoana responsabilă trebuie să raporteze
eventualele probleme angajatorului, urmând să trimită
angajatul să consulte un specialist (de ex. un asistent
medical de medicina muncii).
Angajatorii sunt obligaţi să păstreze fişe medicale care
să conţină detaliile specificate în Anexa la Codul de bune
practici aprobat privind controlul general al substanţelor
nocive pentru sănătate (General COSHH Approved Code
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