NOTAT til arbejdsmijløorganisationen i CPH om brug af masker Airside.
HR/AMI den 14. maj 2014
Brug af masker. Enkelte medarbejdere har givet udtryk for, at de ønsker at benytte maske ved arbejde på Airside, når
de oplever, at luften er særlig forurenet. Det er ikke et krav som CPH ansat at anvende maske på Airside, men hvis en
medarbejder ønsker det, støtter vi op om det. Brug af maske vil for de fleste blive oplevet som en begrænsning i
arbejdets udførelse. Endelig er det vigtigt, at brug af maske ikke tilsidesætter medarbejderne opmærksomhed på selv
at være opmærksomme på at opholde sig i mindst mulig forurening.
CPH foretager kontinuerlige målinger af forureningen og det er vores vurdering at de gældende grænseværdier (GV),
der er fastsat af Arbejdstilsynet, overholdes. Imidlertid findes der endnu ikke GV for de ultrafine partikler (UFP).
Forskning viser at UFP er skadelige, men ingen kender endnu koncentrationen for skadeligt niveau og det skadelige
niveau vil ifølge forskerne på området være forskellig fra person til person og bl.a. være afhængig af andre
forureninger, f.eks. om man er ryger. Derfor har vi valgt at tilbyde masker, der tilbageholder UFP.
Procedure ved brug af maske:
Vores maskeleverandør 3M har givet følgende vejledning til valg af- og brug af maske. Den foreslåede maske
anbefales som beskyttelse mod ultrafine partikler (UFP). Den beskytter ikke mod lugtgener (gasser).
Hvis masker ønskes af en CPH-medarbejder er proceduren følgende:







3M maske (P3 filter) udleveres af nærmeste leder sammen med beholder med låg til opbevaring. Lederen
informerer sundhedscentret om, hvem der anvender maske.
Masken skal tilpasses ansigtet – medarbejder med skæg kan ikke anvende masken.
Masken må max anvendes 3 timer dagligt og du er selv ansvarlig for ikke at anvende masken i flere timer.
Hvis du har luftvejsallergi kan masken ikke anbefales.
Masken skal udskiftes, når vejrtrækningsmodstanden bliver for stor – iflg. leverandøren efter 10-15 timers
effektiv brug. (Ny maske udleveres på sundhedscentret)
Medarbejdere der benytter masker kontaktes løbende af AMI´s sundhedscenter for opfølgende
sundhedssamtale.

