
Обозначения на работното 
място

В минно-добивния бранш



Лична Защита
Задължителни Знаци

• Задължителните знаци са 
на син фон

• Работниците и 
посетителите трябва да 
следват указанията на 
знаците

• Задължителният знак 
премахва необходимостта 
от постоянно инструктиране 
на живо



Знаци за аварийна евакуация

• Запомнете, че ЗЕЛЕНИТЕ знаци 
са за изходи и сборни пунктове

• Уверете се, че маршрутите за 
придвижване до изходи, сборни 
пуктове за евакуация и 
евакуационни укрития са ясно 
обозначени със знаци за изход и 
за маршрути за евакуация.

• Преди започване на работа, 
погледнете заниците за изход и 
евакуационен маршрут



Предупредителни 
знаци

• Предупреждение:

Сигнализира за опасна 
ситуация, която ако не бъде 
избягната, може да причини 
смърт или сериозно 
нараняване

• Работниците трябва да 
бъдат наясно с 
предупредителните знаци на 
работните им места



Забранителни 
знаци

• Използват се за да 
предадат разпореждания от 
типа „Не прави“

• На работните места 
следва да се прилагат за 
инструкции, забраняващи 
опасни действия.



Знаци по 
пожарна 
безопасност

• за пожарогасители

• за пожарна аларма

• за изход при пожар



Знаци в минната индустрия



CLP Пиктограми

Пиктограмата за опасност 
е изображение върху 
етикета, което включва 
предупредителен символ

Чрез тях в Европейския 
съюз бяха въведени 
новите класификация и 
етикетиране на опасните 
химикали



Обичайни 
знаци за 
химикалите



Невербална Комуникация Не разбирам какво 
ми казваш през тази 

маска

Когато работиш с маска и вербалната комуникация е невъзможна…..
…използвай знаци с ръце



Невербална Комуникация

Source: Kosmoski et al. (2011) “Nonverbal Communication for Mine Emergencies” National Institute for Occupational Safety and Health

• Запитай своя ръководител има ли въведено обучение относно занци с ръце на 
работното място

• Ако ти е необходима помощ,  по-добре питай прекия си ръководител, отколкото 
колегите си

Примери за знаци с ръце

ДА/ OK НЕ Ти/То/Тях/Там Ние/Нас Стоп Не знам
Забави Убежище

Евакуирай се
(движение като при тичане)

Кислородна маска
(ръка пред лицето)

Проблем
(движи ръка към главата и 

обратно)



ЗАПОЧВАМ 
РАБОТА ДОБРЕ 
ОТПОЧИНАЛ

ПОДДЪРЖАМ РАБОТНОТО 
МЯСТО ПОДРЕДЕНО И 
БЕЗОПАСНО

ИЗПОЛЗВАМ ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ 
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

НЕЗАБАВНО ДОКЛАДВАМ 
ВСИЧКИ ОПАСНИ СЪБИТИЯ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ 
ПОМАГАМ

ПРОВЕЖДАМ ПРАВИЛНО ПРОВЕРКИТЕ 
НА МАШИНИТЕ И УСТРОЙСТВАТА, ЗА 
КОИТО ОТГОВАРЯМ

СПОДЕЛЯМ ЗНАНИЯТА СИ И 
ПИТАМ, АКО НЕ ЗНАМ НЕЩО

СПАЗВАМ ИНСТРУКЦИИТЕ НА 
МАШИНИТЕ И УСТРОЙСТВАТА

ВИНАГИ
НИКОГА

НЕ РАБОТЯ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 
АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ

НЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОВРЕДЕНИ 
МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

НЕ ПУША НА ЗАБРАНЕНИ МЕСТА

НЕ СЪМ БЕЗУЧАСТЕН ПРИ СЛУЧАЙ 
НА ОПАСНИ ДЕЙСТВИЯ

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАМ ЗНАЦИТЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ И НЕ ПРЕДПРИЕМАМ 
РИСКОВИ ДЕЙСТВИЯ

НЕ РАБОТЯ БЕЗ 
НЕОБХОДИМАТА ЗАЩИТА

НЕ РАБОТЯ БЕЗ НУЖНОТО 
ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКЦИИ

НЕ РАБОТЯ БЕЗ ИЗИСКВАЩОТО СЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ

МОЛЯ 
ЗАПОМНЕТЕ :



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.


