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Metoda oceny ryzyka zawodowego
podczas pracy w rodowisku zimnym
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W artykule przedstawiono metodê oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w rodowisku zimnym zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 15743:2009
Ergonomia rodowiska termicznego. Zimne miejsca pracy. Ocena i zarz¹dzanie ryzykiem
(oryg.). Procedurê oceny zilustrowano praktycznym przyk³adem.
A method of assessing risk during work in cold environments
This paper presents a method of assessing risk during work in a cold environment in
accordance with the principles described in standard EN ISO 15743:2008 Ergonomics
of the thermal environment. Cold workplaces. Risk assessment and management.
The procedure has been illustrated with a practical example.

Wstêp
Praca w rodowisku zimnym mo¿e powodowaæ zarówno obci¹¿enie cieplne ca³ego cia³a, jak
i odmro¿enie koñczyn (np. przez kontakt z zimn¹
powierzchni¹), wych³odzenie górnych dróg
oddechowych (na skutek wdychania zimnego
powietrza), a tak¿e lokalne wych³odzenie cia³a
(np. przez kontakt z wilgotnymi powierzchniami)
[1]. Informacje na temat oceny obci¹¿enia cieplnego organizmu mo¿na znaleæ w normie PN-EN ISO
11079:2008, natomiast do przeprowadzania oceny
ryzyka pracy w rodowisku zimnym opracowana
zosta³a nowa PN-EN ISO 15743:2009 Ergonomia
rodowiska termicznego. Zimne miejsca pracy.

Ocena i zarz¹dzanie ryzykiem (oryg.), w której
w sposób kompleksowy przedstawiono oszacowanie zagro¿eñ zdrowia pracowników. Kompleksowo – tzn. z uwzglêdnieniem modeli i metod
oceny w rodowisku zimnym, listy kontrolnej
identyfikuj¹cej problemy zwi¹zane z prac¹ w rodowisku zimnym oraz metody identyfikowania
symptomów i zwi¹zanego z tym kwestionariusza,
a tak¿e wskazówek, jak stosowaæ normy cieplne
i inne metody do oceny zagro¿eñ zwi¹zanych
ze rodowiskiem pracy. W normie odwo³ano siê
równie¿ do innych standardów, które powinny
byæ stosowane razem z now¹ norm¹ (ramka).
W artykule przedstawiono metodê oceny
ryzyka zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 15743 [2],

– PN-EN ISO 9886:2005 Ergonomia. Ocena obci¹¿enia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych (oryg.)
– PN-EN ISO 12894:2002 Ergonomia rodowiska termicznego. Opieka medyczna nad ludmi eksponowanymi
na ekstremalne rodowiska gor¹ce i zimne (oryg.)
– PN-EN ISO 13731:2002 Ergonomia rodowiska termicznego. S³ownictwo i symbole (oryg.)
– PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia rodowiska termicznego – Przyrz¹dy do pomiaru wielkoci fizycznych (oryg.)
– PN-EN ISO 8996:2005 Ergonomia rodowiska termicznego – Okrelanie tempa metabolizmu (oryg.)
– PN-EN ISO 9920:2009 Ergonomia rodowiska termicznego – Szacowanie izolacyjnoci cieplnej i oporu pary wodnej
zestawów odzie¿y (oryg.)
– PN-EN ISO 11079:2008 Ergonomia rodowiska termicznego – Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego
wynikaj¹cego z ekspozycji na rodowisko zimne z uwzglêdnieniem wymaganej izolacyjnoci cieplnej odzie¿y (IREQ)
oraz wp³ywu wych³odzenia miejscowego (oryg.)
– PN-EN ISO 13732-3:2009 Ergonomia rodowiska termicznego – Metody oceny reakcji cz³owieka na dotkniêcie
powierzchni – Czêæ 3: Powierzchnie zimne (oryg.)
– PN-EN 342:2006/AC: 2008 Odzie¿ ochronna – Zestawy odzie¿y i wyroby odzie¿owe chroni¹ce przed zimnem
– PN-EN 511:2009 Rêkawice chroni¹ce przed zimnem
– PN-EN ISO 10551:2002 Ergonomia rodowiska termicznego – Ocena wp³ywu rodowiska termicznego z zastosowaniem skal os¹du subiektywnego (oryg.)
oraz
– raport techniczny ISO/TS 14415:2005 Ergonomics of the thermal environment. Application of international standards
to people with special requirements (Ergonomia rodowiska termicznego. Zastosowanie norm miêdzynarodowych
w przypadku osób ze specjalnymi wymaganiami).
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któr¹ zilustrowano praktycznym przyk³adem
dotycz¹cym prac w magazynie spo¿ywczym.

Ocena ryzyka w rodowisku zimnym
Ocena ryzyka w rodowisku zimnym podzielona zosta³a na 3 etapy (rys.) [2]:
1) obserwacja warunków rodowiska na stanowisku pracy (ocena jakociowa),
2) przeprowadzenie pomiarów parametrów
powietrza, tempa metabolizmu itp., w celu oceny
wystêpowania stresu cieplnego (ocena ilociowa),
3) analiza szczegó³owa i ocena ryzyka.
Na ka¿dym z etapów mo¿e okazaæ siê konieczne przeprowadzenie dodatkowej oceny
medycznej oddzia³ywania rodowiska zimnego
na organizm ludzki.
Dzia³ania w poszczególnych etapach
Etap 1.
Obserwacja, polegaj¹ca na identyfikacji mo¿liwych zagro¿eñ zwi¹zanych ze rodowiskiem
zimnym, uwzglêdnia zgromadzenie jakociowych
informacji poprzez monitoring. Bazuj¹c na zaobserwowanych problemach, nale¿y zastosowaæ
metody zarz¹dzania w celu eliminacji lub redukcji
róde³ czynników mog¹cych wp³ywaæ na zdrowie
pracowników.
Ocena medyczna etapu 1., je¿eli musi zostaæ
przeprowadzona, powinna uwzglêdniaæ wszystkie
aspekty rodowiska zimnego wp³ywaj¹ce na organizm pracownika, mo¿e byæ jednak prowadzona
przy wykorzystaniu kwestionariusza (tab. 1.).
Kwestionariusz zaproponowano w celu identyfikacji potencjalnych zagro¿eñ, a tak¿e ograniczeñ

wynikaj¹cych z pracy w rodowisku zimnym.
Czynniki identyfikowane w kwestionariuszu to m.in.
wra¿liwoæ na zimno, zaburzenia w kr¹¿eniu krwi
w koñczynach, zaburzenia miêniowo-szkieletowe,
mo¿liwoæ wyst¹pienia odmro¿enia. Dodatkowo
nale¿y pamiêtaæ, i¿ osoby eksponowane na rodowisko zimne powinny byæ otoczone opiek¹ medyczn¹ zgodnie z zaleceniami ISO 12894.
Etap 2.
Ocena ilociowa wp³ywu poszczególnych
elementów rodowiska zimnego (zdiagnozowanych w etapie 1.) na organizm pracownika mo¿e
byæ prowadzona przez specjalistów z zakresu
bezpieczeñstwa pracy (w tym lekarzy), maj¹cych
dowiadczenie w diagnozowaniu specyficznych
problemów zdrowotnych, wystêpuj¹cych
podczas pracy w rodowisku zimnym. Na podstawie kwestionariusza z etapu 1., w etapie 2.
mo¿e okazaæ siê wskazane przeprowadzenie
badañ medycznych osób, u których podejrzewa
siê pojawienie siê skutków zdrowotnych wynikaj¹cych z ekspozycji na rodowisko zimne.
Zakres wywiadu i badania medycznego zale¿y
od wyników kwestionariusza, a tak¿e od objawów wystêpuj¹cych u pracowników. Je¿eli zostan¹ zaobserwowane dolegliwoci wywo³ane
rodowiskiem zimnym, nale¿y przeprowadziæ
dodatkow¹ ocenê ryzyka.
W etapie 2. nale¿y równie¿ przeprowadziæ
szczegó³ow¹ analizê zidentyfikowanych problemów, z uwzglêdnieniem badañ mikroklimatu
na stanowiskach pracy, a tak¿e przygotowaæ
odpowiednie informacje, które pos³u¿¹ do oceny
ryzyka w etapie 3. W rodowisku zimnym mog¹
wystêpowaæ problemy przedstawione w tab. 2.,
które nale¿y uwzglêdniæ podczas analizy.
Etap 3.
Ekspertyza obejmuje analizê szczegó³ow¹
oraz okrelenie ryzyka wystêpuj¹cego podczas
pracy w rodowisku zimnym. W tym etapie mo¿e
byæ wymagane przeprowadzenie dodatkowych
szczegó³owych pomiarów, a tak¿e kompleksowej
analizy rodowiska cieplnego. Etap 3. powinien
byæ realizowany przez osoby odpowiednio

Rys. Model oceny ryzyka zwi¹zanego ze rodowiskiem
zimnym na stanowisku pracy [2]
Fig. Model of risk assessment in a cold workplace [2]

Tabela 1. Lista kontrolna do identyfikacji problemów zwi¹zanych ze rodowiskiem zimnym [2]*
Table 1. Checklist for identifying environmental problems related to cold exposure [2]
Punkt kontrolny
Ocena Uwagi
1. Zimne powietrze
0 – Temperatura powietrza nie wywo³uje dyskomfortu cieplnego
1 – Temperatura powietrza powoduje nieznaczny dyskomfort cieplny
2 – Temperatura powietrza wyranie powoduje znaczny dyskomfort cieplny
2. Ruch powietrza
0 – Niewyczuwalny
1 – Nieznaczny (np. odczucie przeci¹gu, lekki wiatr)
2 – Mocno odczuwalny (np. sporadycznie lub wielokrotnie odczuwalny silny wiatr)
3. Kontakt z zimn¹ powierzchni¹ podczas obs³ugi narzêdzi/materia³ów lub podczas siedzenia, klêczenia
lub le¿enia na zimnej powierzchni
0 – Nie wystêpuje
1 – Praca w krótkich okresach w cienkich rêkawicach, siedz¹c, klêcz¹c lub le¿¹c na zimnej powierzchni
2 – Praca przy ods³oniêtych albo niedostatecznie zabezpieczonych d³oniach, lub przez d³u¿szy czas
siedz¹c, klêcz¹c lub le¿¹c na zimnej powierzchni
4. Nara¿enie na wodê/p³yny/zawilgocenie
0 – Nie wystêpuje
1 – Krótkie okresy nara¿enia (np. podczas obs³ugi urz¹dzeñ o zimnej powierzchni, deszcz, opady niegu)
2 – D³ugie okresy nara¿enia (np. ci¹g³e przenoszenie mokrych materia³ów)
5. Odzie¿ ciep³ochronna (z wy³¹czeniem d³oni, stóp i g³owy)
0 – Odpowiednia
1 – Czêciowo nieodpowiednia (np. stosowane tylko niektóre elementy zimowej odzie¿y)
2 – Nieodpowiednia (np. odzie¿ ciep³ochronna nie jest stosowana pomimo, ¿e jest wymagana/odzie¿
jest zbyt lekka)
6. Ochrona przed zimnem: d³onie, stopy, g³owa (oszacowanie na podstawie obowi¹zuj¹cego warunków,
przyk³ady w nawiasach dotycz¹ g³ównie ochrony przed bardzo zimn¹ pogod¹)
0 – Wystarczaj¹ca (np. wewnêtrzne rêkawice i rêkawiczki, ocieplane obuwie zimowe, czapka chroni¹ca
przed wiatrem, zas³aniaj¹ca uszy)
1 – Odpowiednia (rêkawice z warstw¹ wewnêtrzn¹, ocieplane obuwie zimowe, kask z czapk¹ lub czapka
niechroni¹ca przed wiatrem)
2 – Niewystarczaj¹ca (np. rêkawice z wk³adk¹, brak rêkawic, buty z wk³adk¹, kask bez czapki lub
ods³oniêta g³owa)
7. Zastosowanie elementów ochron indywidualnych (kaski, os³ona s³uchu itp.)
0 – Odpowiednia ochrona
1 – Niewystarczaj¹ca ochrona (np. zaburzona ochrona przed zimnem)
2 – Niedostateczna ochrona (np. znaczne utrudnienia w ³¹czeniu odzie¿y ciep³ochronnej i zastosowaniu
ochron indywidualnych)
8. Inne problemy zwi¹zane ze rodowiskiem zimnym
– D³ugotrwa³a ekspozycja (> 2 h)
– Lekka praca fizyczna (pomiary, monitorowanie)
– Zmienne obci¹¿enie prac¹ (lekka/ciê¿ka)
– Zmienne rodowisko cieplne (np. czêste poruszanie pomiêdzy rodowiskiem wewnêtrznym
i na zewn¹trz pomieszczeñ)
– liska pod³oga
– Niewystarczaj¹ce owietlenie
– Inne czynniki
* Oceny: 0 – nie s¹ wymagane dzia³ania profilaktyczne; 1 – zalecane s¹ dzia³ania naprawcze; 2 – zalecane s¹ natychmiastowe dzia³ania naprawcze

Tabela 2. Dzia³ania wynikaj¹ce z ocen uzyskanych w etapie 1. [2]
Table 2. Activities resulting from assessment in stage 1 [2]
Problem
Dzia³anie
Dzia³anie szczegó³owe
Zimne powietrze O k r e  l i æ w s k a  n i k Pomiar temperatury i prêdkoci powietrza (PN-EN ISO 7726:2002)
obci¹¿enia cieplnego Okrelenie czasu ekspozycji pracownika
w rodowisku zimnym Okrelenie poziomu aktywnoci lub pomiar tempa metabolizmu (PN-EN
IREQ
ISO 8996:2005)
Okrelenie izolacyjnoci cieplnej stosowanej odzie¿y (PN-EN ISO 9920:2009)
Obliczenie wartoci IREQneutral i IREQmin (PN-EN ISO 11079:2008)
Porównanie wartoci IREQ z izolacyjnoci¹ ciepln¹ stosowanej odzie¿y. Je¿eli
jest mniejsza ni¿ IREQmin – obliczenie dopuszczalnego czasy ekspozycji DLE
(PN-EN ISO 11079:2008)
Wych³odzenie spo- Okreliæ temperaturê Pomiar temperatury i prêdkoci powietrza (PN-EN ISO 7726:2002)
wodowane ruchem ch³odzenia powietrzem Obliczenie wartoci tWC, okrelenie wielkoci ryzyka (PN-EN ISO 11079:2008)
powietrza
tWC
Kontakt z zimn¹ Okreliæ ch³odzenie Pomiar temperatury powierzchni, z któr¹ wystêpuje kontakt (PN-EN ISO
powierzchni¹
w wyniku kontaktu
7726:2002)
Okrelenie rodzaju materia³u do kontaktu
Okrelenie rodzaju kontaktu (dotyk czy chwytanie)
Okrelenie dopuszczalnego czasu kontaktu (PN-EN ISO 13732-3:2009)
Kontakt z p³ynami Okreliæ, czy wystêpuje Okrelenie temperatury p³ynu
lub wilgotnymi ma- kontakt z p³ynami lub Okrelenie czasu nara¿enia
teria³ami
wilgotnymi materia³ami
O d z i e ¿ c i e p ³ o - Okrelenie wych³odzenia Okrelenie izolacyjnoci cieplnej odzie¿y (PN-EN 342:2006/AC: 2008)
chronna (z wy³¹- organizmu w rodowisku Okrelenie wartoci wskanika IREQ (PN-EN ISO 11079:2008)
czeniem ochron zimnym spowodowane- Okrelenie wymaganej izolacyjnoci cieplnej odzie¿y (PN-EN ISO 11079:2008)
d³oni, stóp i g³owy) go niedostateczn¹ izolacyjnoci¹ ciepln¹ odzie¿y
Ochrona d³oni, stóp Okrelenie izolacyjnoci Pomiar temperatury i prêdkoci powietrza w rodowisku (PN-EN ISO
i g³owy przed wy- cieplnej rêkawic, obuwia 7726:2002)
ch³odzeniem
oraz nakryæ g³owy
Okrelenie wymaganej izolacyjnoci cieplnej miejscowych ochron cia³a
(np. PN-EN 511:2009)
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przeszkolone i prowadz¹ce badania w etapie 2.
Czas trwania analizy powinien wynosiæ minimum
1 dzieñ lub d³u¿ej, je¿eli warunki przebywania pracowników zmieniaj¹ siê wraz z up³ywem czasu.
W etapie 3. ocena medyczna nie powinna
byæ ju¿ w zasadzie prowadzona, jednak¿e mo¿e
wyst¹piæ potrzeba dok³adnej analizy i zbadania
pracowników, która ju¿ powinna byæ prowadzona przez lekarzy medycyny pracy. W etapie 3.
mo¿e równie¿ byæ przydatne przeprowadzenie
oceny obci¹¿enia cieplnego pracowników za pomoc¹ badañ fizjologicznych zgodnie z PN-EN ISO
9886:2005.

Etap 1.
Obserwacja przeprowadzona by³a na podstawie
przedstawionej wczeniej listy kontrolnej (tab. 3.).
Na podstawie tab. 3. mo¿na stwierdziæ,
¿e w rodowisku pracy najwiêkszymi problemami
s¹: zbyt niska temperatura (zimne powietrze),
znaczny ruch powietrza, niewystarczaj¹ca
ochrona koñczyn przed zimnymi materia³ami
oraz d³ugotrwa³a ekspozycja na zimno.

ocen¹ 2 (natychmiastowa potrzeba dzia³añ
poprawczych).
1. Zimne rodowisko – na stanowisku pracy
przeprowadzono pomiary s³u¿¹ce do obliczenia
wartoci IREQ PN-EN ISO 11079:2008 [3]. Okrelono, i¿ wartoæ IREQmin wynosi³a 0,9 clo IREQneutral
– 1,2 clo, zatem mo¿na okreliæ, i¿ nie dochodzi³o
do obci¹¿enia cieplnego organizmu. Wartoæ
dopuszczalnego czasu ekspozycji (DLE) w tym
przypadku wynosi³a powy¿ej 8 h.
2. Ruch powietrza – obliczono wartoæ tWC,
która wynosi³a 8 oC, ryzyko w tym przypadku
wych³odzenia wynikaj¹cego z ruchu powietrza
by³o niewielkie.
3. Kontakt z zimn¹ powierzchni¹ – temperatura produktów wynosi³a 2 oC, zatem nie by³o
niebezpieczeñstwa odmro¿enia d³oni.
4. Nara¿enie na wodê/p³yny/zawilgocenie –
poniewa¿ dostêpne rêkawice ulega³y jedynie nieznacznemu zawilgoceniu powierzchni zewnêtrznej (wewnêtrzna powierzchnia nie dopuszcza³a
wilgoci do d³oni) nie zarekomendowano zmiany
rodzaju rêkawic.
5. Ochrona przed zimnem d³oni, stóp i g³owy
– temperatura skóry d³oni ni¿sza od 15 oC powoduje ból (PN-EN ISO 9886:2005, PN-EN ISO
10551:2002), natomiast zawilgocone rêkawice
charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹ izolacyjnoci¹ ciepln¹
ni¿ te same, suche rêkawice, dlatego, pomimo,
¿e rêkawice by³y wystarczaj¹c¹ ochron¹ przed
wilgoci¹, w tym momencie zarekomendowano
ich zmianê na rêkawice nie absorbuj¹ce wilgoci
równie¿ na powierzchni zewnêtrznej.
6. Inne problemy zwi¹zane z prac¹ w rodowisku zimnym – zarekomendowano wprowadzenie urz¹dzeñ czêciowo automatyzuj¹cych
wykonywane czynnoci w celu skrócenia czasu
ekspozycji pracowników na zimny mikroklimat.
Zmiana warunków rodowiska cieplnego pracy
nie by³a mo¿liwa z powodu realizowanych procesów technologicznych.

Etap. 2.
Przeprowadzono analizê wszystkich elementów w rodowisku pracy oznaczonych w tab. 3.

Etap 3.
Ekspertyza wykaza³a, ¿e najwiêkszym problemem okaza³o siê wych³odzenie d³oni, a tak¿e

Przyk³ad oceny ryzyka
Przyk³adowa ocena ryzyka w rodowisku
zimnym odbywa siê w pakowni produktów
spo¿ywczych, w której za pomoc¹ pomiarów
parametrów rodowiska okrelono, ¿e temperatura powietrza równa jest 4 oC, temperatura
promieniowania 4 oC, wilgotnoæ powietrza
wynosi 15%, natomiast prêdkoæ powietrza
0,4 m/s (warunki rodowiska s¹ jednorodne
w ca³ym pomieszczeniu). Pracownicy wykonuj¹
pracê w pozycji stoj¹cej, tempo metabolizmu
okrelono na poziomie 140 W/m2. Izolacyjnoæ
cieplna odzie¿y stosowanej na stanowiskach
pracy wynosi³a 1,2 clo. Ocena ryzyka prowadzona
by³a wed³ug nastêpuj¹cych etapów:

Tabela 3. Lista kontrolna – pakowanie produktów spo¿ywczych
Table 3. Checklist – packaging food products
Punkt kontrolny
1. Zimne powietrze
2. Ruch powietrza
3. Kontakt z zimn¹ powierzchni¹ podczas obs³ugi narzêdzi/materia³ów lub podczas siedzenia,
klêczenia lub le¿enia na zimnej powierzchni
4. Nara¿enie na wodê/p³yny/zawilgocenie
5. Odzie¿ ciep³ochronna (z wy³¹czeniem d³oni, stóp i g³owy)
6. Ochrona przed zimnem: d³onie, stopy, g³owa (oszacowanie na podstawie istniej¹cych
warunków w rodowisku pracy)
7. Zastosowanie elementów ochron indywidualnych (kaski, os³ona s³uchu itp.)
8. Inne problemy zwi¹zane ze rodowiskiem zimnym:
– d³ugotrwa³a ekspozycja (> 2 h)
– lekka praca fizyczna (pomiary, monitorowanie)
– zmienne obci¹¿enie prac¹ (lekka/ciê¿ka)
– zmienne rodowisko cieplne (np. czêsta poruszanie pomiêdzy rodowiskiem wewnêtrznym
i na zewn¹trz pomieszczeñ)
– liska pod³oga
– niewystarczaj¹ce owietlenie
– inne czynniki

28

09/2010

zbyt du¿a prêdkoæ powietrza. Z tego powodu
rekomendowano zmianê rêkawic na nowe,
o wy¿szej izolacyjnoci cieplnej oraz w ogóle
nie absorbuj¹ce wilgoci. Ponadto rekomendowano wymianê/regulacje urz¹dzeñ dostarczaj¹cych
powietrze do pomieszczenia, gdy¿ du¿a prêdkoæ
powietrza nie by³a podyktowana wymogami
realizowanej technologii.

Podsumowanie
Ka¿dego roku ok. 20 tys. osób (wg danych
GUS, [4]), pracuj¹cych g³ównie w sektorze
przetwórstwa spo¿ywczego, zatrudnionych
jest w warunkach rodowiska zimnego. Ochrona
pracownika zatrudnionego w mikroklimacie
zimnym powinna obejmowaæ z jednej strony
umo¿liwienie pracownikowi utrzymania ciep³a
generowanego przez organizm, z drugiej –
zmieszenie potencja³u ch³odz¹cego otaczaj¹cego rodowiska. Do metod umo¿liwiaj¹cych
pracownikowi zatrzymanie ciep³a generowanego
przez organizm nale¿¹: zapewnienie dostêpu
do napojów rozgrzewaj¹cych (z wyj¹tkiem
p³ynów z dodatkiem kofeiny), gor¹cych i wysokokalorycznych potraw oraz czêste zmiany
zawilgotnia³ej od potu odzie¿y, która szybko
traci swoje w³aciwoci izolacyjnoci cieplnej.
Pracownik pracuj¹cy w rodowisku zimnym musi
byæ wyposa¿ony przez pracodawcê w odzie¿,
której poziom izolacyjnoci termicznej bêdzie
równy wartoci wskanika IREQ, okrelonego dla
rzeczywistych warunków pracy, tj. uwzglêdniaj¹c
warunki termiczne rodowiska oraz intensywnoæ
wykonywanych czynnoci (wydatek energetyczny). Metodami ograniczenia oddzia³ywania
rodowiska zimnego na organizm cz³owieka
s¹ natomiast: ograniczenie pracy na zewnêtrz
budynków w najzimniejszych okresach roku,
ograniczenie wysi³ku fizycznego w rodowisku
zimnym oraz zapewnienie pracownikowi przerw
na odpoczynek w cieplejszym rodowisku. Przestrzeganie wymienionych zasad oraz regularna
kontrola i ocena ryzyka zawodowego ochroni¹
pracowników przed skutkami oddzia³ywania
zimnego mikroklimatu.
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