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ЛПС, Персонална защитна екипировка, е оборудването, което ще предпази потребителя от 
рискове за здравето и безопасността на работното място. Това може да включва елементи като 
предпазни каски, ръкавици, предпазни очила, дрехи с висока видимост, обувки за безопасност и 
обезопасителни колани. Също така включва респираторна защитна екипировка (RPE). По време на 
вашата работа строителните и строителните работници ще трябва да носят някои дрехи за лично 
предпазно облекло, разбира се. 
Други ЛПС ще трябва да бъдат предоставени и носени според изискванията, както е посочено от 
констатациите от оценка на риска или безопасна система на работа. 
 
Защо ЛПС е важно? 
Осигуряването на безопасното работно място включва предоставяне на инструкции, процедури, 
обучение и надзор, които да насърчават хората да работят безопасно и отговорно. Дори когато са 
приложени механизми за контрол и безопасна система на работа, някои опасности могат да 
останат. Те включват наранявания на: 
 
• белите дробове, напр. от дишане в замърсения въздух 
• главата и краката, напр. от падащи материали 
• очите, напр. от летящи частици или пръски от корозивни течности 
• кожата, напр. от контакт с корозивни материали 
• тялото, напр. от крайности на топлина или студ 
 
Какво трябва да направя?  
1. ЛПС се счита за последна мярка и следователно трябва да се носят, когато са 
идентифицирани в RAMS  
2. Ако е необходимо използването на ЛПС след прилагане на други контролни механизми (и 
там ще има обстоятелства, когато това е например защита на главата на повечето строителни 
обекти), трябва да използвате предоставеното оборудване. 
 
Избор и използване  
Кой е изложен и на какво?  
За колко време са изложени?  
Колко са изложени на това? 
 
При избора и използването на ЛПС; вашият работодател ще - 
• Изберете продукти, които са маркирани с "СЕ" съгласно Правилника за лични предпазни 
средства 
• Изберете оборудване, което е подходящо за потребителя - помислете за размера, монтажа и 
теглото на ЛПС. Ако потребителите помагат при избора му, те по-вероятно ще го използват 
• Ако се носят едновременно повече от един елемент от ЛПС, уверете се, че те могат да се 
използват заедно, напр. носенето на предпазни очила може да наруши запечатването на 
респиратор, причинявайки изтичане на въздух 
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• Инструктирайте и обучете хората как да ги използват, напр. обучавайте хората да свалят 
ръкавиците без да замърсяват кожата си. Кажете им защо е необходимо, кога да го използвате и 
какви са неговите ограничения. 
• Ако имате съмнения, позволете на оперативния да зададе въпроси и да има вход. 
 
Други съвети за ЛПС  
• Никога не позволявайте освобождаване от употреба на ЛПС за тези работни места, които 
"отнемат само няколко минути"  
• Проверете при доставчика си какви ЛПС са подходящи - обяснете им работата  
• Ако имате съмнения, потърсете съвет от специалист 
 
Поддръжка  
ЛПС трябва да се грижи правилно и да се съхранява, когато не се използва, напр. в сух, чист 
шкаф. Ако е повторно използваем, трябва да се почисти и да се поддържа в добро 
състояние. 
 
Оперативните лица трябва да използват правилно ЛПС и да докладват за загубата или 
унищожаването му или за някаква грешка в него. 
 
Наблюдавайте и преглеждайте 
Проверявайте редовно дали се използват ЛПС. Ако не е така, разберете защо не 
Знаците за безопасност могат да бъдат полезно напомняне, че ЛПС трябва да се носят 
Обърнете внимание на каквито и да е промени в оборудването, материалите и методите - може 
да се наложи да актуализирате това, което предоставяте 
 
Ограничения 
• ЛПС ще защитава само потребителя. 
• Трябва да се използва в съответствие с инструкциите на производителя и всяко предоставено 
обучение; не злоупотребявайте с ЛПС. 
• Трябва да е в добро състояние, за да бъде напълно ефективна; не се отнасяйте зле с ЛПС, вашето 
здраве или живот може да зависи от него. 
 
Въпрос:  
Какво трябва да потърсите върху даден елемент от ЛПС, за да потвърдите, че той е бил 
направен според изискуемия стандарт? Отговор:  
съответната маркировка "CE" и степен 


