
Инциденти, наранявания и почти инциденти
Инспекции и реагиране при спешни случаи

В минно-добивния бранш



Дефиниции

Инцидент: нежелано, непланирано 
събитие, което води до нараняване, 
смърт, загуба на имущество или 
увреждане на околната среда

Наранявания: счупен крак, 
порязвания, драскотини, абразия

Почти инцидент: нежелано събитие, 
което може да причини вреда, но 
поради щастлива случайност не се е 
случило



Попитайте за 
обучение 
относно ...

• Как да реагираме на произшествия

• Къде е най-близкият комплект за 
първа помощ на вашето работно 
място

• Къде е най-близкият пожарогасител 
на вашето работно място

• Спешно реагиране / първа помощ

• Как трябва да премахнете 
опасността от събитието и да се 
опитате да изведете всички 
пострадали колеги на безопасно 
място за първа помощ



Защо 
разследването на 
произшествия / 
почти инциденти 
помага?

• То разкрива причината за 
инцидента / почти инцидента

• Показва коригиращите действия за 
предотвратяване на повторение

• Бъдеща справка

• Открива тенденциите

• Докладвайте / разследвайте 
произшествия и почти инциденти



Стъпки при разследване на злополуки

Стъпка 1 Съберете 
информация за събитието

Стъпка 2 Анализирайте 
информацията и стигнете до 
заключения относно основната 
причина

Стъпка 3 Намерете 
подходящи мерки за 
контрол

Стъпка 4 Планирайте 
коригиращи действия



Докладване за злополуки и почти инциденти
ВСИЧКИ инциденти, почти инциденти и наранявания трябва да бъдат 
докладвани, независимо колко леки са:

- Нараняване

- Удар отблизо 

- Повреда на оборудването

- Пожар 

- Околна среда

Запомнете…

Когато съобщавате за произшествия и почти инциденти 

на вашия работодател или вашия ръководител, той ще може да се 
справи с тях!



Аварийни действия

БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ!



Когато станете 
свидетели на 
нараняване, трябва:
• Проверете зоната за оставащи 

опасности, които могат да ви навредят

• Изолирайте района

• Обадете се на спешния център за минния 
обект / или докладвайте на вашия 
работодател / ръководител

• Помогнете на пострадалия:
• Осигурете първа помощ, ако сте обучени и 

имате на разположение аптечка

• Успокойте хората, участвали в инцидента

• Уведомете ги, че сте се обадили на службите 
за спешна помощ и че помощта е на път This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Безопасност на мястото на инцидента

• Огледайте мястото на инцидента

• Помислете дали то може да повлияе на вашата безопасност в случай на намеса от Ваша 
страна

• Представлява ли опасност за вас или другите?

• Трябва ли да се спре движението на големи превозни средства или оборудване в близост 
до произшествието, за да се осигури мястото?

• Могат ли аварийните превозни средства да стигнат безопасно до мястото на инцидента?

• Информирайте своя ръководител и екипа за спешни случаи и следвайте инструкциите им

• ВСИЧКИ трябва да бъдат информирани: Използвайте за предупредителни знаци, светлини 
или аларма според процедурите на вашата компания

• Проверете дали хората са в капан или ранени

• Осигурете първа помощ или CPR (кардио белодробна реанимация), ако сте обучени!



CPR може да спаси животи! (1/2) 

• CPR (Кардиопулмонална реанимация) е спешна процедура, състояща се от външен
сърдечен масаж и изкуствено дишане; първото лечение на човек, който е колабирал и няма
пулс и е спрял да диша; опити за възстановяване на кръвообращението и предотвратяване
на смърт или увреждане на мозъка поради липса на кислород

• Запомнете ABC (A е за дихателните пътища- B е за дишане- C е за
циркулация)

A Отворете дихателните пътища, 
наклонете главата назад, повдигнете 
брадичката и погледнете, слушайте и 
усещайте до десет секунди
Диша ли човекът?

B Осигурете 2 спасителни 
вдишвания в устата на човека за 
около 1 секунда всеки

Ако вдишванията влязат в белия дроб, 
ще забележите нарастване на гърдите, 
което ви казва, че няма запушване! 
Проверете за кървене и спрете 
кървенето

Ако няма 
дишане

Ако вдишванията не са влезли в белия дроб, 
опитайте отново, може да не сте поддържали 
добро уплътнение за първи път, ако 
вдишванията все още не влизат, дихателните 
пътища на жертвата са запушени. Следвайте 
стъпките за Несъзнателно задавяне
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CPR може да спаси животи(2/2) 

C е за циркулация

Проверете пулса и дишането. Ако има пулс и дишане, поставете го отстрани в позиция за
възстановяване

Спасително дишане

Ако има пулс, но няма дишане, обдишайте посрадалият. Това не изисква компресии - само вдишвания. Затова 
направете това, което се нарича „спасително дишане“. Давайте по един дъх на всеки 5 секунди и издишвайте 
24 пъти за около 2 минути. В края на две минути спрете, за да проверите отново пулса и дишането отново, и 
решете как да продължите

CPR

• Ако пострадалият няма пулс / няма дишане, извършването на CPR е комбинация от компресии и 
вдишвания и служи за пропускане на кислородна кръв в цялото тяло. Той поддържа мозъка и другите 
жизненоважни органи живи, докато екип на спешна помощ може да овладее ситуациата.

• Направете 30 компресии и 2 вдишвания и ще ги правите пет пъти на всеки 2 минути

• Уверете се, че компресирате гърдите на пострадалият поне 2/3 от ширината на гърдите

• Продължете, без да спирате, докато: не видите признаци на живот;  друг обучен човек не поеме; 
дефибрилаторът е готов за използване; ситуацията стане опасна или сте твърде изтощени, за да 
продължите

© 2020 Mining Safety

Information from: https://www.miningsafety.co.za/

https://www.miningsafety.co.za/


Когато имате 
нараняване, 
трябва:

Да съобщите
Докладвайте на вашия 
ръководител

Да получите
Получите първа помощ, 
ако е необходимо

Да докладвате
Докладвайте в службата 
по здраве и безопасност

Бъдете

ТРАНСПОРТИРАН до 
най-близкия 
медицински център, ако 
е необходимо



Как да се справим с посттравматичния стрес?
Information from: https://www.miningsafety.co.za/

Идентифицирайте симптомите: Изпитвате ли раздразнителност, прекомерна тревога или гняв, постоянни 
спомени за инцидента, които не можете да спрете, кошмари или проблеми със съня?

Говорете със семейството и приятелите си за подробностите за инцидента и за това как сте мислили, 
чувствали се и сте действали по време на инцидента и в дните след него

Останете активни: Упражнявайте се и участвайте в дейности (всичко, което не пречи на травмите ви). Вашият 
семеен лекар може да ви помогне да разберете доколко можете да направите това безопасно.

Следвайте  съветите на личния си лекар. Той или тя може да ви насочи към други специалисти , от които 
може да се нуждаете, да следи за възстановяването ви и да предписва всяко лекарство, от което се нуждаете

Опитайте се да се върнете към ежедневните си дейности и рутини

Обсъдете всякакви притеснения с вашия работодател и / или ръководител, за да ви помогне да се върнете 
безпроблемно към ежедневните си задачи

https://www.miningsafety.co.za/


Запомнете…

• Винаги идентифицирайте 
местоположението, вида и 
състоянието на преносимите 
пожарогасители във вашата 
работна зона

• Важно е пожарогасителите да 
бъдат безпрепятствено 
достъпни за употреба при 
авария 

• Всички големи превозни 
средства имат инсталирани 
противопожарни системи. Те 
могат да потушат пожар, който 
започва в отделението на 
двигателя и се активира от 
оператора



Какво трябва да проверите в пожарогасител?

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

Проверка: Пинът 
на място ли е?

Проверете спусъка на 
дръжката

Проверете цилиндъра
Проверете маркуча

Проверете налягането

Проверете дали 
има стикер за 
преглед?

Първо проверете дали 
вашият пожарогасител е 
подходящ за вашия пожар

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_extinguisher
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Проверете типа на вашия пожарогасител

Picture from:  https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/

Вода Сух прах Пяна Въглероден 
диоксид

Химически

https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/
https://www.northantsfire.co.uk/fire-extinguisher-types-and-uses-chart/


This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

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

Как да използваме пожарогасител

Дръпнете

Прицелете се

Стиснете 

Насочете струята

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/52742
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://c1448666.tistory.com/4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Когато се опитвате да изгасите пожар, винаги 
трябва:

• Насочете се към 
основата на огъня

• Застанете срещу 
посоката на огъня

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

http://flickr.com/photos/ryankentillustration/1800983165
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


При спешни случаи ...

• Следвайте специфичния за минния 
обект процес за включване на алармата

• Не се намесвайте на мястото на 
сериозен инцидент, освен ако не се 
изисква оказване на първа помощ

• Дайте тази информация: Име, 
местоположение, вид инцидент, брой 
пострадали и състояние на ранените

• Останете на телефона или в контакт

• Следвайте процеса на евакуация за 
вашия минен обект, ако е необходимо

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

http://phillisremastered.wordpress.com/2010/09/19/decent-people-action-alert/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Спасяващ кислород 
за подземни обекти

Кислородните самоспасители често се оказват най-

добрият приятел на миньора. Те трябва да са под ръка 

през цялото време, в случай на спешност. Снабдени за 

секунди, тези устройства доставят живителен 

кислород по време на  евакуация до един час - в 

зависимост от модела. Това трябва да даде време на 

миньора да излезе на повърхността, да достигне до 

следващата база за свеж въздух или шахтата за 

евакуация или да намери убежище в най-близката 

спасителна камера.

Source: https://www.draeger.com



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не
замества обучението, което трябва да получите на
работното си място. Винаги се консултирайте с
вашия мениджър по здраве и безопасност, ако
възникнат въпроси, свързани със здравословните и
безопасни условия на труд.


