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ПРИЛОГ 2
за непотполна листа на делови од личната заштитна опрема

1. ЗАШТИТА НА ГЛАВА
• заштитни  шлемови  за  употреба  во  индустријата  (рудници,  градежни  објекти,
друга индустрија).
• заштита на череот (капи, шешири без обрач ,шлемови - со или без заштитник за
очите).
заштитни покривки за главата (шешири. капи, сувестри-капи со спуштен обрач и сл. од
платно, платно со постава и сл. )
2. ЗАШТИТА НА СЛУХОТ
• ушни тапи и слични средства.
• шлемови за целосна звучна изолација.
• штитници за ушите кои можат да се монтираат на индустриски шлемови.
• штитници за ушите со приемник за ЛФ (нискофрекфентни) индукциони јамки.
• ушни штитници со интерфон опрема.
3. ЗАШТИТА НА ОЧИ И ЛИЦЕ
• наочари
• заштитни очила

рентгенски заштитни очила, ласерски заштитни очила, заштитни очила   за
ултравиолетови и инфра-црвени зраци, заштитни очила за видлива радијација.
• Штитници за лице.
• Маски и шлемови за заварување (рачни маски, маски со појас околу главата или
маски кои   можат   да се   наместат на заштитните шлемови
4.   РЕСПИРАТОРНА 3АШТИТА
• филтери за прав, за гас и за радиоактивен прав.
• уреди за изолација со довод на воздух.
• Респираторни   уреди кои вклучуваат подвижна маска за заварување.
• нуркачка опрема
• одело за нуркање
5. ЗАШТИТА НА РАЦЕТЕ И ДЛАНКИТЕ

•  ракавици  кои  обезбедуваат  заштита:     од  машините (набодување, сечење,
вибрации и сл.) од  хемикалии,  за електричари и од топлина,
• дебели ракавици,
• штитници на прстите,
• долактни ракави,
• штитници на рачните зглобови за тешка физичка работа,
• ракавици без прсти,
• заштитни ракавици,
6. ЗАШТИТА НА СТОПАЛАТА И НОЗЕТЕ
• ниски чевли, чизми до зглобови, чизми во должина на потколеницата.
• чевли кои можат лесно да се одврзуваат или соблекуваат,
• чевли со дополнитела заштитна навлака за прстите на ногата,
• чевли и наметки за чевли со ѓон отпорен на топлина,
• чевли, чизми и наметки за чизми отпорни на топлина,
• термо чевли, чизми и наметки за чизми,
• чевли, чизми и наметки за чизми отпорни на вибрации,
• анти-статички чевли, чизми и наметки за чизми,
• изолациони чевли, чизми и наметки за чизми,
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• заштитни чизми за работници кои работат со  ланчени пили,
• кломпи,
• штитници за колена
• подвижни штитници за стопала,
• доколеници ( камашни )
• подвижни ѓонови (огнеотпорни, отпорни на убод и пот),
• подвижни копачки за мраз, снег или лизгав под.
7. ЗАШТИТА НА КОЖАТА
• заштитни креми и масти
8. ЗАШТИТА НА ТЕЛОТО И СТОМАКОТ
• заштитни  елеци,  јакни  и  престилки  кои  овозможуваат  заштита  од  машините
(убодување, сечење, повреди од прскање на метална прашина итн.)
• заштитни елеци, јакни  и  престилки  кои  штитат од хемикалии
• топлински елеци
• елеци за   спасување
• заштитни престилки од рентген зраци,
• појаси
9.  ЗАШТИТА НА ЦЕЛОТО ТЕЛО

1. заштитна опрема
• опрема која спречува паѓање
• -опрема против паѓање (целосна опрема со сите потребни делови).
• опрема за кочење која ја апсорбира кинетичката енергија (целосна

опрема со сите потребни делови),
• средства за држење на телото (заштитен оклоп)
2. заштитна облека
• безбедносна работна облека (два дела и комбинезон),
• облека која овозможува заштита од машината (од убод, сечење и сл.)
• облека која обезбедува заштита од хемикалии
• облека која обезбедува заштита од повреди од метална прашина и инфра-црвена
радијација.
• Противтоплинска облека,
• термичка облека,
• облека која обезбедува заштита од радиоактивна контаминација,
• облека која штити од прав,
• облека која штити од гасови,
• облека со флуоресцентно обележување и ретро-рефлективна облека и помошни
делови (стегачи за раце, ракавици и сл.)
3.    Заштитна покривка

ПРИЛОГ   3
за непотполна листа на активности и делови на активности кои можат да бараат

употреба на лична заштитна опрема

1. ЗАШТИТА   НА   ГЛАВАТА   (ЗАШТИТА НА
ЧЕРЕПОТ)
Заштитни шлемови
• градежни работи, особено работа на, под или во близина на скелиња или работни места
на височина, изградба на   згради, лупење фасади, инсталации и монтажа, работа на
скелиња и активности за рушење.
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• работа   на   челични   мостови,   челични   конструкции,   јарболи,   кули,   челични
хидраулични  постројки,  печки,  челичани  и  валавници,  големи  контејнери,  големи
цевоводи, котли и централи за производство на енергија.
• работа во јами, ровови, шахти и тунели,
• работа на земја и карпа
• работа во подземни инсталации, рудници, отворени копови, јагленокопи,
• работа со дупчалки
• работа со експлозиви,
• работа во близи на лифтови, дигалки, кранови   или преносници,
• работа во   високи печки, постројки со директна редукција, челичани, валавлници,
метална  индустрија, ковалници, леарници,
• работа со индустриски печки, контеинери, машинерија, силоси, бункери, цевоводи,
• бродоградба
• работа на железнички свртувалки,
• кланици
2.  ЗАШТИТА НА СТОПАЛАТА
2.1 Заштитни чевли со непробојни ѓонови
• рушевини, поставување темели и работа на   патишта,
• работа на скелиња,
• рушење на рушевини
• работа со бетон и готови конструкции. подигање и одвојување   раконструкции
•      работа во складови и отпади
•  работа на покриви
2.2   Заштитни чевли без непробојни ѓонови
•  работа  на  челични  мостови,  челични  конструкции,  јарболи,  кули,  лифтови,
челични  хидраулични  структури,  високи  печки,  челичани  и  валавници,  големи
контејнери,  големи  цевоводи,  кранови,  котли  и  централи  за  производство  на
енергија,
• конструкции со печки, инсталации за загревање и вентилација и металутгија,
• работа на преправки и одржување
• работа на високи печки, постројки со директна редукција, челичани, валавници,
метална индустрија, ковалници, топла пресура и извлекување,
• работа во окна и отворени копови, јагленокопи,
• работа и преработка на карпи,
• работа и производство на рамни стакла и садови од стакло
• работа со калапи во керамичка индустрија
• печки за пречистување во керамичка индустрија,

работа со калапи во керамички постројки и индустрија
• транспорт и складиштење
• работа со блокови замрзнато месо и пакување на конзервирана храна,
• бродоградба,
• работа на свртувалки во железница,
2.3   Заштитни чевли со потпетици или штитници и непробојни ѓонови
• работа на кровови
2.4   Заштитни чевли со изолациони ѓонови
•   работа со и на многу жешки и студени материјали
2.5  Заштитни чевли кои лесно се соблекуваат
•   онаму каде има ризик од навлегување на растопен метал
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3.   ЗАШТИТА НА ОЧИ И ЛИЦЕ
Заштитни маски, штитници за лице и браници

• работа на леење, мелење и сепарација на метали
• репарација на пукнатини и глетување.
• работа со и обработка на карпи,
• работа со алатки за заштрафување или одштафување
• работа на отстранувања производи од машини за стругање
• ковање
• отстранување и кршење парчиња
• прскање со абразивни сусптанци
• работа со киселини, нагризувачки раствори, средства за дезинфекција и производи
чистење од корозија,
• работа со течни спрејови,
• работа со и во близина на лиени супстанци
• работа каде што има топлотно зрачење
• работа со ласер.
4.  РЕСПИРАТОРНА 3АШТИТА
Респиратори- апарати за дишење
• работа во контејнери, ограничени простории и индустриски високи печки со гас каде
може да има      гас и недостаток од кислород,
• работа во близина на високи печки
• работа во близина на генератори за гас и гасоводи за високи печки,
• работа во близина на вентили   од   високи печки каде што може да има отпадни гасови со
тешки    метали,
• работа на облагање на печки и црпалки каде што може да има прав,
• боење со прскање со несоодветно отстранување на прав,
• работа во јами, одводи и други подземни простори поврзани со канализација,
• работа на постројќи за замрзнување каде има опасност да истече супстанцата за
замрзнување
5. ЗАШТИТА НА СЛУХОТ

Штитници за уши
• работа со метални преси
• работа се пневматски дупчалки
• работа на персонал за одржување аеродроми
• работа на ковење колци
• работа во дрвната  и текстилната индустрија
6. ЗАШТИТА НА ТЕЛОТО , РАЦЕТЕ И ДЛАНКИТЕ
6.1 Заштитна облека
• работа со киселини и раствори кои нагризуваат, средства за дезинфекција и супстанци за
чистење од корозија,
• работа со или во близина на жешки материјали и онаму каде се чувствува влијание на
топлина,
• работа на производство на рамни стакла,
• работа во простории со длабоко замрзнување,
• удар од експлозија,
6.2 Огнеотпорна заштитна облека
• заварување во ограничени простори
6.3 Кожни   престилки

• заварување
• ковање
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• леење
6.4 Престилки за заштита од прободување
• отстранување на коски од месо и сечење месо
• работа со рачни ножеви кога работата бара ножот да се движи кон телото
6.5 Заштита на долактица
•   отстранување на коски од месо и сечење,
6.6   Заштитни ракавици
• заварување,
• ракување со остри предмети покрај машините, освен онаму каде има опасност
ракавиците да се    фатат во    машината,
• незаштитена работа со киселини и раствори кои нагризуваат
6.7   Ракавици со метална мрежа
• отстранување коски од месо и сечење,
• сечење со употреба на рачен нож за производство и колење,
• промена на ножеви во машина за сечење,
7.  ОБЛЕКА ЗА ЗАШТИТА ОД ВРЕМЕНСКИ НЕПРИЛИКИ
•   работа на отворено, при дожд и студено време
8.  РЕФЛЕКТИРАЧКА ОБЛЕКА
•   работа каде работниците мораат да бидат јасно видливи
9.  ЗАШТИТНИ ОКЛОПИ
• работа на скелиња
• работа на монтажа на готови блокови
• работа на јарболи
10. БЕЗБЕДНОСНИ ЈАЖИЊА
• работа во високи кабини на кранови
• работа во високи кабини на складови за приоѓање до опремата,
• работа на високи сектори во кули за дупчење
• работа во ровови и шахти.
11. ЗАШТИТА НА КОЖАТА
• производство на обложни материјали

штавење


