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Първоначалното определение на зелени работни места включва
само дейности насочени към запазване на биоразнообразието и
опазване на околната среда, докато сега диапазонът е разширен и
включва дейности като производство на енергия от ниско въглеродни
енергийни източници, производство и монтаж на слънчеви панели,
енергийна ефективност, системи за рециклиране на отпадъци или
работа по рекултивиране на замърсени терени и др.
Управлението и рециклирането на отпадъците определено
спомага за опазване на околната среда, но може да е много опасно за
работещите, които го извършват, ако не се вземат необходимите
предпазни мерки. Определени материали, които се рециклират или
използват повторно, като метален скрап, електроника, батерии,
използван петрол или химикали са свързани с рискове за здравето на
човека. Наред със специфичните рискове при рециклиране на
различните отпадъци съществуват и общи, като рискове при
транспортирането им, рискове от движещи се машинни части,
неочаквано стартиране на машини, увреждания при работа с тежести,
подхлъзвания, навехвания, падания и др. (5, 14).

Необходими са предпазни мерки за безопасността и здравето на
работещите във всички стадии на процеса, а също така и предоставяне
на обучение на работещите относно рисковете за здравето им (1, 12).
Събиране на отпадъците
Събирането на отпадъците се счита като една от най-опасните
дейности свързана с рециклирането (5). Голям е броя на злополуките,
включително със смъртен изход, вследствие на блъснати или
притиснати от камиони или отпадъци работещи, или пострадали по
време на инцидент при транспортирането на отпадъците. Освен
свързаните с транспортните средства злополуки при събиране на
отпадъците има риск от увреждания на мускулно-скелетната система
при работа с тежести, вследствие на подхлъзвания или падания,
охлузвания и наранявания и др. (5, 7, 14).

Рециклирането на метален скрап, електроника и батерии
Рециклирането на метален скрап е част от металургичното
производство. Работещите са експонирани на множество рискови
фактори, най-често рискове от инциденти с машини, движещи се части
и химични вещества (4, 5). Най-честите наранявания са навяхвания,
изгаряния, порезни и прободни рани. Най-честа причина за заболяване
в САЩ е отравянето с олово и кадмий, увреждания вследствие на
повтарящи се травми на мускулно-скелетната система, кожни,
респираторни заболявания и др. (14)
Безопасното рециклиране на излязла от употреба електроника,
предвид увеличаването на различни продукти и широкото им
навлизане в бита и производството, е истинско предизвикателство.

Наред с рискове от инциденти с машини, движещи се части,
неочаквано стартиране на машини, тежък физически труд,
електрически опасности, трябва да се обърне специално внимание на
специфични рискове, като: контейнери с хлордифеноли; живак,
съдържащи компоненти; азбест, съдържащи компоненти; олово и други
тежки метали; химични вещества, като например фосфор пентахлорид;
синтетични минерални фибри; радиоактивни вещества и др. (3, 4, 6).
Рециклирането на батерии има определено положителен ефект
върху околната среда предотвратявайки замърсяването с тежки метали,
но създава рискове за заетите на тези работни места. Необходими са
адекватни предпазни мерки и тренинг на работниците заради
експозицията на тежки метали олово, кадмий и никел, и други вредни
химични вещества (2, 11), а също така риск от пожари, експлозии и
електрически опасности.
Рециклиране на органични отпадъци
При рециклирането на органични отпадъци могат да се създадат
сериозни рискове за работещите, фатални в случай, че работещите не
са запознати с потенциалните опасности. При компостиране на
органични отпадъци са характерни затворени пространства, в които
могат да се създадат рискове за дихателната система, например при
образуване на водороден сулфид или въглероден монооксид, или други
газове, които могат да изместят или намалят съдържанието на кислород
(3, 14). Известни са фатални трудови злополуки на такива работни
места, работниците трябва да са добре информирани за рисковете и
снабдени с подходящи предпазни средства.
Налични са и рискове от инциденти с машини, движещи се части,
неочаквано стартиране на машини, подхлъзвания и падания. Все още
преобладава тежкия физически труд.
Най-честите здравни проблеми са свързани с дихателната
система поради работа с прах и аерозоли, следват мускулно-скелетните
увреждания и кожни заболявания, предимно дерматит.
Рециклиране на хартия
Работата по рециклиране на хартия вероятно не изглежда опасна,
но трябва да се имат пред вид наличните опасности свързани с
използването на машини при транспортиране, обработване и балиране
на хартията. Налични са и рискове от притискане и премазване при

неправилно складиране на хартията, неочаквано стартиране на машини,
например балиращи машини, което може да има много опасни
последици. Не бива да се пренебрегва риска от пожари пред вид
работата със запалим материал. Един основен рисков фактор за
здравето на работещите при рециклиране на хартия е прахът.
Наблюдава се по-голяма честота на респираторни и алергични
заболявания (8, 9, 13), кожни заболявания (10) и мускулно-скелетни
увреждания (3, 15).
Рециклирането на използвани петролни продукти и химикали
Рециклирането на използвани петролни продукти и химикали може да
представлява директен риск поради наличните в тях химични вещества,
или индиректен при образуване на нови химични вещества вследствие
на реакции по време на рециклирането. Рециклирането на използвани
петролни продукти и химикали създава риск от пожари и експлозии
при смесване на неподходящи химични вещества (14). Рециклирането
на такива продукти представлява риск за дихателната система, за което
допринасят и използваните при рециклиране химични вещества, имащи
често корозивни свойства, като киселини и основи. При рециклиране
на такива продукти не бива да се изключва и наличието на тежки
метали. Не бива да се пренебрегват възможни електрически опасности,
неочаквано стартиране на машини. Съществува риск от подхлъзвания и
падания. Водещи са респираторните и алергични заболявания (8, 9, 13)
и мускулно-скелетни увреждания (5, 15).
Дейностите по управление и рециклиране на отпадъците крият
множество опасности и рискове за здравето на работещите във всички
стадии на процеса. Те са особено големи в процеса на събиране на
отпадъците. Наред с общите за рециклирането на отпадъци рискове,
свързани с транспортирането им, рискове от движещи се машинни
части, неочаквано стартиране на машини, увреждания при работа с
тежести, подхлъзвания, навяхвания, падания и др., заетите са
експонирани на редица специфични рискове при рециклиране на
различните видове отпадъци, като метален скрап, батерии, горива,
хартия и др.
Трудовомедицинското обслужване трябва да обхваща всички
стадии на процеса и всички рискови фактори. Съвместните усилия на
специалистите по безопасност и здраве при работа, работодатели и
работещи могат да доведат до ограничаване на риска за здравето и

осигурят безопасен труд на тези работни места. Необходимо е да се
обърне специално внимание на оценката и управлението на новите
рискове и нови комбинации от рискови фактори за осигуряването в поголяма степен на безопасност при работа и по-нисък риск за здравето
на работещите.
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