
Biológiai veszélyek 

A bányaipari ágazatban 
Példa: COVID-19 



Mi lehet biológiai veszélyforrás?

Baktériumok, 
gombák, vírusok 

Vér és más 
testnedvek 

Emberi hulladék
Állati és madár 
ürülék 

Rovarcsípés  és 
állati harapás 



Biológiai veszélyforrások - Biological Hazards -
Control Measures

Potenciális veszélyforrás Műszaki megoldások Adminisztratív 
megoldások

Egyéni védőeszközök

Érintkezés vérrel  és más 
eredetű anyagokkal 
szennyezett patogénekkel
és felületekkel 

oltás Az összes, a fertőzés 
megelőzését és kezelését 
célzó előírás betartása . 
Oltási program .
A dolgozók oktatás a

Kesztyűk, védőruha, 
szem- és arcvédő 
eszközök.

Levegőn át terjedő 
biológiai  ágenseknek való 
kitettség fertőzött 
ügyfelektől eredő 
testnedvek részecskéin
keresztül(köhögés, 
tüsszentés stb.)  vagy 
biológiai ágensekkel 
fertőzött levegő által 

a fertőzöttség korai 
felismerése, elkülönítés, 
vakcina

A kockázatértékelés 
alapján előírt egyéni 
védőfelszerelés  magában 
foglalhat szemvédő 
eszközt, védőmaszkot és 
más védőfelszerelést 



A jogszabály: a 2000/54/EC Irányelv – Biológiai anyagok a 
munkahelyen

A biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Minimum előírások 

(a) „biológiai hatóanyag”  jelenthet  mikroorganizmusokat, belértve azokat is, amlyeket genetikailag módosítottak, 
sejtkultúrákat, humán endoparazitákat , amelyek kiválthatnak fertőzést, allergiát vagy mérgezést 

(b) A „mikroorganizmus" olyan mikrobiológiai entitásokat jelent, celluláris vagy nem celluláris 
formában, amelyek képesek szaporodni  vagy genetikus anyagokat közvetíteni 

(c)A „sejtkultúra" többsejtű organizmusok sejtjeinek in vitro tenyésztését jelenti



2000/54/EK Irányelv ,3. cikk 

1

A valószínűleg biológiai anyagoknak 
való kitettséggel járó tevékenységek 
esetében meg kell határozni a 
munkavállalók expozíciójának 
jellegét, mértékét és tartamát, hogy 
meg lehessen becsülni a 
munkavállalók egészségét és 
biztonságát érintő kockázatokat, 
illetve meg lehessen határozni a 
szükséges intézkedéseket.

2

A biológiai anyagok több 
csoportjának való kitettséggel 
járó tevékenységek esetében a 
kockázatot az összes jelen lévő 
ártalmas biológiai anyag által 
hordozott veszély alapján kell 
megbecsülni.

3

A becslést rendszeresen, illetve minden 
olyan esetben meg kell ismételni, ha 
változás következik be a 
körülményekben, amelyek 
befolyásolhatják a munkavállalók 
biológiai anyagoknak való kitettségét.

4

A munkáltató az illetékes 
hatóságok kérésére köteles 
átadni nekik az értékelés 
alapjául szolgáló minden 
információt.



A biológiai hatóanyagok kockázati osztályozása a fertőzés foka szerint 
2000/54/EK Irányelv

• az 1. csoportba sorolt biológiai anyag valószínűleg nem okoz emberi megbetegedést;

• a 2. csoportba sorolt biológiai anyag okozhat emberi megbetegedést és veszélyt jelenthet a munkavállalók 
számára; valószínűleg nem terjed el a közösségben; általában eredményesen megelőzhető és kezelhető;

• a 3. csoportba sorolt biológiai anyag okozhat súlyos emberi megbetegedést és komoly veszélyt jelenthet a 
munkavállalók számára; elterjedhet a közösségben, de általában eredményesen megelőzhető és kezelhető;

• a 4. csoportba sorolt biológiai anyag súlyos emberi megbetegedést okoz és komoly veszélyt jelent a 
munkavállalók számára; igen nagy a kockázata annak, hogy a közösségben elterjed; általában nem előzhető 
meg és kezelhető eredményesen.



A koronavírus mint biológiai veszélyforrás tapasztalatai 



Fontos tények a COVID-19 koronavírusról!

• A COVID-19 a koronavírus egy új 
fajtája, amit először a kínai Wuhan
városában azonosítottak 2020 
januárjában 

• A koronavírus mindenütt a világban 
előfordul 

• Még nincs vakcina a COVID-19
ellen!

• A tünetek a fertőzést követő 
második és tizennegyedik nap 
között jelentkeznek 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://zona31teles.blogspot.com/2020/03/covid-19.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Hogyan terjed a COVID-19?

• Szoros kontaktus által (2 méter vagy kevesebb) a fertőzött személytől

• Cseppfertőzéssel, amikor a fertőzött személy köhög vagy tüsszent

• Ha megérintünk egy olyan felületet, tárgyat, ami megfertőződött, vagy a 
fertőzött személy kezét … (pl. megfogjuk a kilincset vagy kezet fogunk, majd 
megérintjük az arcunkat)



Jelek és tünetek

• Száraz köhögés

• Torokfájás 

• Nehézlégzés

• Fáradtság 

• Izomfájdalom

• Láz 

European Centre for Disease Prevention and Control



Hogyan előzzük meg a COVID-19 terjedését?

• Mossunk gyakran kezet legalább 20 másodpercig 
vagy használjunk kézfertőtlenítőt

• Ne nyúljunk a szemünkhöz, arcunkhoz, orrunkhoz 
és szánkhoz mosatlan kézzel 

• Takarjuk el a szánkat és orrunkat, amikor köhögünk 
vagy tüsszentünk 

• Tartsunk legalább két karnyújtásnyi távolságot 
másoktól 

• Tisztítsuk le és fertőtlenítsük azokat a felületeket, 
amelyeket érintünk 

• Figyeljük magunkat, tájékoztassuk a 
környezetünket, ha tüneteket észlelünk, és 
MARADJUNK OTTHON, HA BETEGEK VAGYUNK

• Beszéljük meg a munkáltatónkkal a munkahelyi 
higiéniai eljárásokat IP OSH Wiki Palmer@osha.europa.eu

mailto:Palmer@osha.europa.eu


COVID-19 a kezelés hierarchiája 

megszüntetés

helyettesítés

műszaki megoldás

adminisztratív megoldás

egyéni  védőeszközök

közösségi védőeszköz  
(Environment, Health and Safety-Cornell University)



Amint Hippokratész 
mondta…

A megelőzés jobb 
mint a kúra!



Korlátozott felelősségi nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a tájékoztatás, és nem 
helyettesíti azt az oktatást, amit a munkahelyednek 
kell biztosítania. Minden kérdéseddel kapcsolatban 
konzultálj a munkavédelmi vezetőddel 


