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baleset-elhárítási és munkavéde[m; osztálya
TARTALOM
Tájékoztató az 1980-ban megrendezendő munkavédelmi vetélkedő sorozatról.

A katonai t~vékenységhez kapcsolódó munkahelyi károsító hatások, egészségkárosodások veszélyei.
Járművezetők

és gyalogosok

együttműködése

a közlekedésben.

lgy történt ... (Egy magángépkocsival okozott közúti baleset tanulságai)

•
Tájékoztató az 1980-ban megrendezendő
munkavédelmi vetélkedő-sorozatról
Az 1980-ban megrendezendő MN I. Munkavédelmi Konferencia alkalmából
az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási és Munkavédelmi Osztálya
munkavédelmi vetélkedő-sorozatot szervez.
A vetélkedő-sorozat célja a munkavédelmi ismeretek általános terjesztése,
elmélyítése, fejlesztése; a személyi állomány aktivizálása a munkavédelem tudati
feltételeinek javítására, a balesetek és egészségkárosodások megelőzésének folyamatos napirenden tartása.
Megfelelő szervezés és lebonyolítás esetén a részt vevők felkészülésük során.
és a vetélkedők alatt átismétlik, illetve megtanulják a munkájukhoz közvetlenül
kapcsolódó általános és speciális munkavédelmi ismereteket, amelyeket munkájuk
során hasznosíthatnak.
A vetélkedő-sorozatra mindenki nevezhet az MN teljes személyi állományából. A vetélkedő csapatverseny jellegű, a részt vevők 5 fős csapatokkal indulhatnak.
Megfelelő agitációval és propagandával, a nevezni szándékozók támogatásátral elérendő, hogy a sorállományú katonák és polgári alkalmazottak közül
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minél nagyobb számban induljanak az első fordulóban. (Ajánlott az alakulatoktól szakaszonként, a polgári munkahelyekről műhelyenként legalább egy csapatot
indítani).
A

vetélkedő

lebonyolítását négy fordulóban tervezz.ük:

'

- egység, önálló alegység szinten;
- magasabbegység szinten;
- seregtest szinten (elődöntő);

- HM

szintű döntő.

Minden fordulóból a legjobb csapat jut tovább.
Az első fordulók megrendezésére - előreláthatólag - 1980 májusában kerül
sor; a következő fordulók között 3-4 hét felkészülési időt tartunk, ez alatt a
továbbjutott csapatok tájékoztatást kapnak a következő forduló témáiról.

-

A vetélkedő-sorozat felhívását közzétesszük a katonai sajtóban (Néphadsereg) is, ezenkívül az érintettek rendszeresen tájékoztatást kapnak az aktuális
feladatokról. Ezek a körlevelek tartalmazzák, hogy a vetélkedő szervezésében
közreműködőknek (elsősorban a munkavédelmi megbízottnak) milyen konkrét
feladatokat kell elvégezni, milyen felkészülési és egyéb feltételeket kell biztosítani, milyen segítséget, támogatást kapnak a lebonyolításhoz.

A katonai tevékenységhez kapcsolódó
munkahelyi károsító hatások, egészségkárosodások veszélyei
Blaschke Henrik kinevezett polgári alkalmazott
Bennünket körülvevő levegő szervezetünkre, egészségünkre és környezetünkre
kétféle módon fejti ki hatását. Külső hatásokon keresztül, amely általában a
levegő fizikai tulajdonságaival van összefüggésben. Az ezzel kapcsolatos hőleadás
mértékét meghatározó klímatényezőkkel már foglalkoztunk. Másik módja a belső
hatás, a levegő összetételének, szennyezettségének kérdése, amellyel a következőkben részletesen foglalkozunk.
Levegő

sz_ennyezettség

A szolgálati és munkahelyek légterének, levegőjének szennyezettségét első
sorban a feladatok jellegére, a munkafolyamatok technológiájára lehet visszavezetni. A légszennyezés elhanyagolható mértékben származik az emberi anyagcseréből, vagy más emberi tevékenységből (pl. dohányzás).
A szennyező anyagok egészségkárosító hatásukat elsősoi::ban a légutakon és
tüdőn keresztül fejtlhetik ·ki, de bejuthatnak a szervezetbe az emésztő szerveken
és bőrön át is. Felszívódás útján kerülnek a vérbe, majd a vérkeringés révén

terjednek szét a szervezetben.
Az ártalmas anyagok egészségkárosító hatása nagymértékben függ az anyag
kémiai és fizikai állapotától és tulajdonságaitól, a szervezetbe jutott anyagmennyiségtől, a behatás időtartamától (expozíciós idő), a szervezet egyéni érzékenységétől és még számos más tényezőtől is.
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