Risicoanalyse: Stofmaskers
1. Opmerkingen: type stofmasker



Het stofmasker moet beschikbaar zijn in een universele maat. Zo kan men niet een verkeerde maat op zak hebben.
Hoogst mogelijke bescherming met stofmasker: FFP3.

2. Ergonomische aspecten en onderhoudsaspecten
2.1 Kenmerken



Aanwezigheid van een uitademventiel.
Moet goed aansluiten aan de meeste vormen van het gezicht.

2.2 Onderhoud



De levensduur van de stofmaskers dient zo hoog mogelijk te zijn: zo kan er een stock aangelegd worden die niet zo dikwijls vervangen
hoeft te worden.
Wegwerpmaskers

3. Interventies/Taken waaraan risico’s verbonden zijn
De lijst van de in aanmerking genomen interventies is gebaseerd op:
- het KB van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten
van de civiele bescherming.
- de interventiemodules uit de catalogus van de interventiemodules van de Civiele Bescherming uitgegeven door het Kenniscentrum (de
nummering van de tabel hieronder neemt de nummering van deze catalogus over).
-

de operationele procedures van de Civiele Bescherming
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Interventies / Taken

Risico’s / Draagwijdte van de bescherming

Beschrijving /
verband andere PBM

Gebruik /
Opmerkingen

Onderhoud (2)

Onderhoud van het materieel: Werken in de garage – stof
Onderhoud van de voertuigen: vb schuren
Onderhoud van de gebouwen: boren of anders werken die stof
veroorzaken

Polyvalente
(dienst)kledij

Gebruik afhankelijk
van de situatie

Kazerne

Gevaarlijke stoffen & milieu (2)
Explosie (3)
Verontreiniging (5)

Evacueren van de bevolking: bescherming tegen stof, nevels
of rook.
Bij strooien en opruimen van absorberende producten
(korrels).

Modules: pollutiebestrijding

Veiligheidsbril en
eventueel een
beschermpak type
Tyvek.
Polyvalente kledij of
type Tyvek-pak.
Veiligheidsbril.

Chemische verontreiniging (6)

Polyvalente chemische bescherming: ontruimen van lokalen
waarin zich verschillende recipiënten met producten bevinden.
Hanteren van vaten
Interventies waarbij enkel de beschermende handschoenen en
stofmaskers nodig zijn.

Nucleaire verontreiniging (7)

Bescherming van de luchtwegen tegen nucleair besmet stof.

Eventueel gebruik
met een nucleair pak
en veiligheidsbril

Biologische verontreiniging (8)

Vb bij Antrax, eerst gebruik van perslucht, als nadien blijkt dat
het om een onschadelijke stof gaat, dan wordt het stofmasker
gebruikt.

Veiligheidsbril en
eventueel een
beschermpak type
Tyvek.

In geval van asbest – eternietplaten - Stof

Veiligheidsbril en
eventueel een
beschermpak type

Gebruik, afhankelijk
van het risico
Gebruik, afhankelijk
van het risico

Gebruik, afhankelijk
van de risico’s.

In eerste instantie
volgelaatsmasker
met stoffilter P3,
eventueel stofmasker
in combinatie met
veiligheidsbril
Gebruik, afhankelijk
van het risico. Anders
volgelaatsmasker.

Technische en reddingsinterventie (3)
Afdekken van daken
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Interventies / Taken

Persoon gekneld in een voertuig
(2)
Cel Bevrijding
Instortingsgevaar (5)

Risico’s / Draagwijdte van de bescherming

Stof – glassplinters: slijpen door glas. Heel fijne glassplinters
kunnen ingeademd worden en ernstige schade toebrengen
aan de longen.
Stof

Beschrijving /
verband andere PBM

Tyvek.
Brandweerhelm of
veiligheidshelm
Veiligheidsbril
Veiligheidsbril –
helm/
brandweerhelm
Veiligheidsbril en
eventueel een
beschermpak type
Tyvek.

Gebruik /
Opmerkingen

Gebruik, in
combinatie met helm
afhankelijk van het
risico.
Gebruik in combinatie
met helm, afhankelijk
van de risico’s
Gebruik

Interventie met dieren (7):
- Processierupsen
- wespennesten

Bescherming tegen fijne haartjes van processierupsen

Vrijmaken van de rijweg (8)

Opruimen van absorberende korrels gebruikt om olie te
verwijderen - Stof

Gebruik

Afhankelijk van wat er vervoerd wordt, kan soms een
stofmasker gebruikt worden

Gebruik naargelang
het risico

Bijzondere interventies (4)
Luchtvaartongeval (1)

Logistiek (5)
Logistiek - humanitair
Rechtsbijstand – opsporing van
vermiste personen

Opsporen van vermiste personen: bij graafwerken – Stof
Ontruimen van laboratoria: indien een stofmasker voldoende is
zal men dit gebruiken, bescherming tegen dampen afkomstig
van cannabisplantages
Hulp bij repatriëren van slachtoffers: lijken – beschermen
tegen virussen en bacteriën.

Veiligheidsbril

Gebruik afhankelijk
van de risico’s.

(x) nummering komt overeen met de Tabel type uitruk van de catalogus van de interventiemodules.
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