
4. sz. Ajánlás 

az ólommégezésről (nők és gyermekek)  
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya hívott össze Washingtonba, és 
amely 1919. október 29-én ült össze, és 

Miután úgy határozott, hogy különböző javaslatokat fogad el a nők és gyermekek 
foglalkoztatásáról, pontosabban az egészségtelen folyamatokról, amely kérdés a 
Konferencia washingtoni ülésén a napirend harmadik és negyedik pontjának a 
részeként szerepelt, és 

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat Ajánlás formájában adja közre, 

elfogadja az alábbi Ajánlást, amely �Az ólommérgezésről (nők és gyerekek) szóló 1919. évi 
Ajánlás� néven idézhető, és amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapokmányának 
rendelkezései szerint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai által ratifikálandó: 

 

Az Általános Konferencia azt ajánlja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
tagállamainak, hogy az anyaság szerepében felmerülő veszélyekre és a gyermekek fizikai 
fejlődésére tekintettel a nőket és a 18. életév alatti fiatalokat zárják ki a foglalkoztatásból az 
alábbi folyamatokban: 

(a) cink- vagy ólomércek redukciós folyamata érdekében kohóban folytatott munka; 

(b) az ólmot tartalmazó hamu kézi mozgatása, kezelése vagy lebontása és az ólom 
ezüstmentesítése; 

(c) ólom vagy régi cink nagy mértékű olvasztása; 

(d) a 10% ólomnál többet tartalmazó öntvények vagy ötvözetek gyártása; 

(e) ólomoxid, masszikot, vörös ólom, fehér ólom, narancs ólom, vagy ólomszulfát, -
kromát, vagy-szilikát (üvegkeverék) gyártása; 

(f) keverés és tapasztás elektromos telepek gyártása vagy javítása során; 

(g) olyan műhelyek takarítása, ahol a fenti munkákat végzik. 

 2. Ajánlott továbbá, hogy nők és 18. életév alatti fiatalok ólomvegyületek használatát 
is érintő folyamatokban történő foglalkoztatását csak az alábbi feltételek függvényében 
engedélyezzék: 

(a) helyi elszívó szellőztetés a porkipárolgások eltávolítására a származás helyén; 

(b) szerszámok és műhelyek tisztán tartása; 

(c) kormányhatóságok tájékoztatása minden ólommérgezéses esetről, illetve kártérítés 
fizetése; 

(d) az ilyen folyamatokban alkalmazott személyek időszakos orvosi vizsgálata; 

(e) elégséges és megfelelő öltözőhelység, mosdó és étkezői elhelyezés, valamint 
különleges védőöltözet biztosítása; 

(f) étel és ital műhelybe való behozatalának megtiltása. 



3. Ajánlott továbbá az oldható ólomvegyületek használatának szigorú szabályozása 
olyan iparágakban, ahol az oldható ólomvegyületek pótolhatóak nem mérgező anyagokkal. 

4. A jelen Ajánlás szempontjából valamely ólomvegyület akkor minősül oldhatónak, 
ha (becsült ólom-fém) súlyának több mint 5 százaléka oldható hidrogén-klorid 0,25 
százalékos oldatában. 

 


