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rodki ochrony indywidualnej
przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi
uwagi na rosn¹c¹ w spo³eczeñstwie obawê przed atakami terrorystycznymi z u¿yciem broni chemicznej i biologicznej konieczne jest przekazanie profesjonalnej informacji m.in. o
mo¿liwoci zapewnienia indywidualnej
ochrony cz³owieka przed wymienionymi
czynnikami. Dotyczy to szczególnie rodków ochrony uk³adu oddechowego i
ochrony skóry. Pomijaj¹c drogê pokarmow¹, która wymaga innych zabezpieczeñ,
rodki ochrony indywidualnej chroni¹
najbardziej prawdopodobne drogi wch³aniania czynników biologicznych i chemicznych do organizmu, tj. uk³ad oddechowy i skórê. Znajduje to potwierdzenie na licie Centrum Kontroli Chorób w
Atlancie (USA), która zawiera wykaz
mo¿liwych do wykorzystania w atakach
bioterrorystycznych patogenów chorobotwórczych.

Wymagania
W razie zaistnienia zagro¿eñ czynnikami biologicznymi i chemicznymi lub w
sytuacjach potencjalnie zwi¹zanych z
mo¿liwoci¹ takiego zagro¿enia, konieczne jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej o odpowiednio dobranej skutecznoci ochronnej, która zosta³a potwierdzona w badaniach laboratoryjnych
prowadzonych na zgodnoæ z podstawowymi wymaganiami bezpieczeñstwa.
rodki ochrony uk³adu oddechowego
i rodki ochrony skóry przeznaczone do
stosowania w przypadku nara¿enia na
czynniki biologiczne i chemiczne nale¿¹
w Unii Europejskiej do kategorii ochron,
wobec których obligatoryjne jest uzyskanie certyfikatu zgodnoci z dyrektyw¹
89/686/EWG i oznaczenie znakiem CE.
W Polsce wobec tych rodków stosowane
s¹ te same kryteria oceny, co w krajach UE,
a potwierdzeniem pozytywnej oceny jest
uzyskanie certyfikatu na znak bezpieczeñstwa B i oznaczenie tym znakiem. Certyfikacjê rodków ochrony indywidualnej
na znak bezpieczeñstwa (w tym równie¿
chroni¹cych przed czynnikami biologicz-

nymi i chemicznymi) prowadzi w Polsce
Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach akredytacji nr AC 19, udzielonej
przez Polskie Centrum Akredytacji.

Kryteria
rodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania kontaktowi
powierzchniowemu ca³ego cia³a (odzie¿
ochronna) lub jego czêci (np. rêkawice)
z substancjami chemicznymi lub czynnikami zakanymi oraz sprzêt ochrony uk³adu oddechowego musz¹ spe³niaæ dwa
podstawowe kryteria ochronne. Zapobiegaæ przedostawaniu siê lub przenikaniu
tego typu substancji przez materia³ stanowi¹cy warstwê ochronn¹ oraz zapewniæ
szczelnoæ dopasowania i szczelnoæ po³¹czeñ jego elementów sk³adowych (np.
filtrów i masek). Cechy te potwierdzane
s¹ w standardowych badaniach laboratoryjnych wobec substancji testowych, których w³aciwoci fizyczne i chemiczne
uznane zosta³y jako reprezentatywne dla
danej grupy zwi¹zków.
Skutecznoæ rodków
ochrony uk³adu oddechowego
rodki ochrony indywidualnej przeznaczone do stosowania przeciw szczególnie niebezpiecznym substancjom:
zwi¹zkom chemicznym (w postaci par
albo gazów) lub czynnikom zakanym,
charakteryzuj¹cym siê du¿ym stopniem
przenikania, g³ównie ze wzglêdu na wielkoæ lub kszta³t cz¹stki (np. bakterie, wirusy), podlegaj¹ klasyfikacji w zale¿noci od skutecznoci dzia³ania. Przyk³adowo, w odniesieniu do rodków ochrony
uk³adu oddechowego (filtrów lub pó³masek filtruj¹cych) przeznaczonych do stosowania wobec szkodliwych aerozoli prowadzi siê badania przenikania cz¹stek o
wymiarze poprzecznym 0,3 µm.
W zale¿noci od zdolnoci zatrzymywania tego typu cz¹stek, na rynku dostêpne s¹ filtry o skutecznoci 80% (oznaczane symbolem P1), 97% (P2) i 99,99%
(P3). W praktyce oznacza to, ¿e jeli filtr

o najwy¿szej klasie ochronnej (P3) wobec aerozoli wykazuje skutecznoæ zatrzymywania cz¹stek na poziomie
99,99%, to ten sam poziom ochrony wykazuje w odniesieniu do bakterii chorobotwórczych o podobnych cechach fizycznych (wielkoæ i kszta³t cz¹stki).
Odnosz¹c te dane przyk³adowo do przetrwalnikowej postaci cz¹stek bakterii
w¹glika o wymiarze poprzecznym rzêdu
1 µm, mo¿na przyj¹æ, ¿e filtry klasy P3
skompletowane z maskami lub pó³maskami, a tak¿e pó³maski filtruj¹ce klasy P3
stanowi¹ wystarczaj¹ce zabezpieczenie
uk³adu oddechowego dla pracowników
s³u¿by zdrowia czy poczty.
Skutecznoæ
zestawów ochronnych
rodki ochrony indywidualnej przed
zwi¹zkami o charakterze chemicznym i
biologicznym musz¹ zapewniaæ odpowiedni¹ szczelnoæ, w tym, gdy jest to
konieczne, szczelnoæ po³¹czeñ (np.
odzie¿y ochronnej z rêkawicami lub butami). W odniesieniu do tych parametrów
tak¿e prowadzone s¹ badania laboratoryjne, które umo¿liwiaj¹ ustalenie wskanika szczelnoci, tj. okrelenie, ile razy zastosowany rodek ochrony indywidualnej
obni¿a stê¿enie zanieczyszczenia na skórze lub w strefie oddechowej w odniesieniu do stê¿enia w otaczaj¹cym powietrzu.
Ze wzglêdu na charakter zagro¿eñ biologicznych zalecane jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej o mo¿liwie
najwy¿szym wskaniku szczelnoci (w
odniesieniu do poszczególnych rodzajów
ochron). Na przyk³ad, porównuj¹c szczelnoæ rozwi¹zañ rodków ochrony uk³adu
oddechowego w zakresie najskuteczniejszej klasy ochronnej materia³u filtruj¹cego, nale¿y przyj¹æ, ¿e stosowanie filtrów
klasy P3 z pó³maskami obni¿y 50-krotnie stê¿enie cz¹stek szkodliwych w strefie oddechowej, podczas gdy maska po³¹czona z filtrami tej samej klasy zapewni 100-krotne obni¿enie stê¿enia czynnika niebezpiecznego.
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Przyk³adowe zestawy
rodków ochronnych
przed szczególnie
niebezpiecznymi czynnikami
chemicznymi i biologicznymi
Najistotniejszym problemem dotycz¹cym zapewnienia ochrony przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi jest wybór rozwi¹zania pod wzglêdem skutecznoci
odpowiadaj¹cego wystêpuj¹cemu zagro¿eniu. Trudnoæ doboru rodków ochrony indywidualnej, zw³aszcza przed czynnikami biologicznymi, wynika z braku
ustalonych dla nich wartoci najwy¿szych
dopuszczalnych stê¿eñ (NDS), które istniej¹ dla czynników chemicznych. Nale¿y kierowaæ siê zasad¹ wyboru sprzêtu o
maksymalnej skutecznoci, po uwzglêdnieniu warunków stosowania, takich jak:
mo¿liwoæ identyfikacji zagro¿eñ, rodzaj
czynnoci wykonywanych przez osobê
chronion¹, przewidywany czas stosowania rodka ochronnego oraz dostêpnoæ
sprzêtu.
Poni¿ej podajemy wybrane z oferty
krajowych producentów lub dystrybutorów zestawy rodków ochrony indywidualnej o zró¿nicowanym zakresie ochrony, przeznaczone do stosowania wobec
czynników chemicznych i biologicznych.
 W razie koniecznoci zapewnienia
ochrony pracownikom pierwszego kontaktu z nierozpoznanym czynnikiem
biologicznym (brak identyfikacji rodzaju cz¹stki mikroorganizmu i wystêpuj¹cego stê¿enia) nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania o najwy¿szej, tj. 99,99%, skutecznoci ochronnej wobec czynników chemicznych i biologicznych. Rozwi¹zaniem
takim jest kombinezon gazoszczelny zespolony z butami i rêkawicami, wraz z
aparatem powietrznym butlowym nadcinieniowym w po³¹czeniu z mask¹.
Zestaw ten zapewnia najwy¿sz¹ skutecznoæ niezale¿nie od sk³adu powietrza otoczenia (równie¿ w warunkach niedoboru
tlenu). Ze wzglêdu na pojemnoæ butli z
powietrzem do oddychania, czas ci¹g³ego stosowania jest ograniczony do 40-50
minut. Aby ten czas przed³u¿yæ, konieczna jest wymiana lub ponowne nape³nienie butli. W tego typu zestaw ochronny
poleca siê wyposa¿yæ szczególnie grupy
ratownicze, dzia³aj¹ce w strefie bezpo-
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rednio otaczaj¹cej ród³o ska¿enia. W tej
grupie sprzêtu na rynku krajowym dostêpna jest przyk³adowo oferta polskiego producenta aparatów powietrznych butlowych FSRiLG Faser SA (42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44) lub
dystrybutorów, tj. firm: MSA-AUER POLSKA (05-090 Raszyn, ul. Wschodnia 5A),
KROLPol Sp. z o.o. (67-200 G³ogów, Serby Stare 28), FENZY-POLSKA Sp. z o.o.
(91-765 £ód, ul. Górnicza 18/36), a jeli
chodzi o kombinezony  oferta polskiego producenta MILAGRO Powlekarnia
Sp. z o.o. (86-300 Grudzi¹dz, ul. Waryñskiego 32/36) oraz dystrybutorów: MSAAUER POLSKA, KROLPol Sp. z o.o., FENZY-POLSKA Sp. z o.o.
 Do ochrony ratowników podczas
ewakuacji ludnoci cywilnej ze stref ska-

¿onych (ju¿ po identyfikacji czynników
biologicznych, okreleniu wielkoci cz¹stki mikroorganizmów chorobotwórczych
i spodziewanego stê¿enia w otaczaj¹cej
atmosferze) mo¿na stosowaæ zestaw
o minimalnej gwarantowanej skutecznoci 99% w postaci kombinezonu chemoochronnego Tyvek, model C lub F,
z zastosowaniem rêkawic i obuwia
ochronnego, wraz z filtruj¹cym sprzêtem ochrony uk³adu oddechowego ze
wspomaganiem przep³ywu powietrza o
najwy¿szej klasie ochronnej TM3, po³¹czonym z mask¹. Sprzêt ochrony uk³adu oddechowego z dodatkowym przep³ywem powietrza zapewnia 2000-krotne
obni¿enie stê¿enia cz¹stek zanieczyszczeñ w strefie oddychania w odniesieniu
do stê¿enia tych cz¹stek w atmosferze.
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Czas stosowania sprzêtu ochrony uk³adu
oddechowego jest ograniczony ród³em
zasilania baterii dmuchawy wspomagaj¹cej przep³yw powietrza przez filtry. Po
do³adowaniu baterii mo¿liwe jest ponowne stosowanie sprzêtu. W tej grupie sprzêtu brak jest na rynku krajowym polskich
producentów rodków ochrony uk³adu
oddechowego ze wspomaganiem przep³ywu powietrza. Wród dystrybutorów rodków ochrony uk³adu oddechowego tej
grupy sprzêtu nale¿y wymieniæ:
3M Polska (05-830 Nadarzyn, Kajetany,
Al. Katowicka 117) oraz ANCO Sp. z o.o.
(80-452 Gdañsk, ul. Kiliñskiego 53), a
dystrybutorem kombinezonów jest Protek-System Sp. z o.o. (81-335 Gdynia, ul.
J. Winiewskiego 26).
 Do powszechnego stosowania zale-

caæ mo¿na rozwi¹zania gwarantuj¹ce minimaln¹ skutecznoæ na poziomie 90%:
wród rodków ochrony skóry  kombinezony py³oochronne typu Tyvek,
szczelne rêkawice chemoodporne, os³ony na buty, a wród rodków ochrony
uk³adu oddechowego  chemiczny kaptur ucieczkowy, maski lub pó³maski do
kompletowania z filtrami najwy¿szej
klasy ochronnej o symbolu P3, a tak¿e
pó³maski filtruj¹ce klasy P3.
Ze wzglêdu na roz³¹cznoæ wszystkich
wymienionych rodków ochrony indywidualnej istnieje mo¿liwoæ ich dowolnego zestawiania, jednak¿e przy kompletowaniu tych zestawów nale¿y uwzglêdniæ
takie czynniki, jak:
 szczególne warunki rodowiska, w
którym bêd¹ stosowane zestawy (temperatura, wilgotnoæ),
 parametry techniczne wyrobów, a
zw³aszcza te, które decyduj¹ o wzajemnym dopasowaniu i szczelnoci po³¹czeñ
poszczególnych elementów,
 cechy ergonomiczne wyrobów i ich
dopasowanie do charakteru pracy, która
bêdzie wykonywana.
Przyk³adowo, kaptur ucieczkowy,
przeznaczony do ochrony uk³adu oddechowego, zapewnia skutecznoæ ochronn¹ wobec cz¹stek mikroorganizmów
wiêkszych od 0,5 mm na poziomie 95%.
Mo¿e byæ stosowany do szybkiej ewakuacji ludnoci ze strefy ska¿onej, gdy¿ jego
ochronne dzia³anie trwa maksymalnie 15
minut. Natomiast rozwi¹zanie z zastosowaniem maski lub pó³maski, skompletowanych z filtrami klasy P3, albo pó³maski filtruj¹cej w komplecie z rêkawicami
szczelnymi i fartuchem ochronnym mo¿e
byæ polecane na stanowiska o niewielkim
zagro¿eniu, gdzie rodzaj wykonywanych
czynnoci zawodowych uniemo¿liwia
u¿ycie rodków ochrony indywidualnej o
wy¿szym stopniu ochrony.
Takie rodki ochrony indywidualnej
oferuj¹ krajowi producenci, np. PSO MASKPOL SA (42-140 Panki Konieczki),
FILTER-SERVICE (95-100 Zgierz, ul. Sadowa 7a) oraz dystrybutorzy: 3M Polska,
ANCO Sp. z o.o., MSA-AUER POLSKA,
KROLPol Sp. z o.o., ANB (Sp. z o.o., 04118 Warszawa, ul. Ostrobramska 91),
Sundstrom Safety AB (S-340 14, Lagan
Vastergatan 2, Szwecja), Swed-Polexi Sp.
z o.o. (83-330 ¯ukowo k.Gdañska, ul. Polna 67).

W³aciwy dobór rodków ochrony indywidualnej pod wzglêdem ich skutecznoci ochronnej to tylko jeden z aspektów poruszanych zagadnieñ. Nale¿y te¿
pamiêtaæ, jeli to tylko mo¿liwe, o w³aciwym dopasowaniu sprzêtu do wymagañ poszczególnych u¿ytkowników, zapewnieniu odpowiednich szkoleñ dotycz¹cych m.in. sposobu ich czyszczenia i
dezynfekcji.
Centralny Instytut Ochrony Pracy ma
kompetencje do dokonywania doboru
rodków ochrony indywidualnej do warunków rodowiska i rodzaju pracy oraz
prowadzenia szkoleñ, tak¿e w zakresie
zagro¿eñ czynnikami biologicznymi. W
doborze rodków ochrony indywidualnej
mo¿e byæ pomocny opracowany w Instytucie programu STER-DOBÓR.

Poszerzanie
oferty rynkowej
Niezale¿nie od przedstawionych informacji o istniej¹cych ju¿ rozwi¹zaniach,
Instytut podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do
ich doskonalenia oraz poszerzenia oferty
rynkowej, a tak¿e upowszechnienia wiedzy w spo³eczeñstwie o skutkach ewentualnego zagro¿enia bioterroryzmem.
W tym celu wykorzystane zostan¹
wyniki projektów badawczych  realizowanych w ramach programu wieloletniego (b. SPR-1) pt. Bezpieczeñstwo i ochrona cz³owieka w rodowisku pracy  dotycz¹cych nowych rodków ochrony indywidualnej do stosowania w Zak³adach
Opieki Zdrowotnej. Do tych rozwi¹zañ
nale¿¹: fartuch ochronny dla personelu
bloku operacyjnego (barierowy w stosunku do patogenów wirusowych przenoszonych przez krew), pó³maska do stosowania przez personel medyczny w zagro¿eniach bioaerozolem (stanowi barierê dla
krwi) oraz rêkawice medyczne.
Zg³oszono tak¿e do KBN projekt celowy, dotycz¹cy opracowania wersji
sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego ze
wspomaganiem przep³ywu z przeznaczeniem do powszechnego stosowania wobec zagro¿eñ biologicznych i chemicznych. W trybie pilnym przewiduje siê tak¿e podjêcie prac badawczych o charakterze projektów celowych w zakresie opracowania zestawów ochron indywidualnych dla dzieci w wieku 3-10 lat i pojemników izoluj¹cych dla niemowl¹t.
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