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Ryzyko i zagroz·enie - Czym sie˛ róz·nia˛?
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Ryzyko i zagroz enie

Mówia˛c o ryzyku uz·ywa sie˛ cze˛sto potocznych określeń, których znaczenia moga˛ być niejasne.
W dyskusji na temat substancji chemicznych słowa „ryzyko” i „zagroz·enie” stosowane
sa˛ cze˛sto wymiennie. Niniejszy tekst wyjaśnia róz·nice˛ mie˛dzy tymi poje˛ciami, poniewaz·
ich rozróz·nienie jest podstawa˛ owocnej debaty na temat bezpieczeństwa stosowania i
produkcji środków chemicznych.

Zagroz·enie:
Sposób, w jaki
przedmiot lub
.
sytuacja moz e spowodować
niebezpieczeństwo
Zagroz·enie istnieje wtedy, kiedy
przedmiot (substancja) lub sytuacja
posiada integralna˛ ceche˛ wywołuja˛ca˛ niebezpieczeństwo. Zagroz·enie
moz·e stanowić nierówne podłoz·e,
niezabezpieczona maszyna, oblodzona droga, ogień, eksplozja i
ulatnianie sie˛ toksycznego gazu.
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Stopień naraz·enia:
Stopień, w jakim potencjalna
ofiara jest naraz·ona na zagroz·enie lub w jakim moz·e
ono na nia˛ wpłyna˛ć
Stopień zagroz·enia zalez·y od obecności potencjalnej ofiary w rejonie
zagroz·enia oraz jej odległości od
źródła niebezpieczeństwa.
Na przykład poz·ar lub eksplozja moz·e spowodować
zniszczenie okolicznych
budynków i ich wyposaz·enia, pojazdów i
sprze˛tu, ale nie zagraz·a
ludziom, jeśli nie
znajduja˛ sie˛ oni w
rejonie poz·aru.

Ryzyko i zagroz·enia w
przypadku substancji
chemicznych

Przechodza˛c przez ulice˛, wybieraja˛c
zdrowa˛ z·ywność i troszcza˛c sie˛ o
rodzine˛ oceniamy zagroz·enia i kalkulujemy ryzyko przed podje˛ciem
działania. Skoro ryzyko towarzyszy
nam na co dzień, równiez· firmy
podejmuja˛ce róz·ne działania i wytwarzaja˛ce produkty podejmuja˛
określone ryzyko.

Aby jednak niebezpieczeństwo
wysta˛piło w praktyce - innymi
słowy, aby zaistniało ryzyko musi pojawić sie˛ ZARÓWNO
zagroz·enie, JAK I wysta˛pić
naraz·enie. Bez tych czynników
wyste˛puja˛cych w tym samym
czasie nie ma ryzyka.

Ryzyko:
Prawdopodobieństwo wysta˛pienia niebezpieczeństwa
Jak wspomniano, zagroz·enie istnieje
wtedy, kiedy przedmiot (substancja)
lub sytuacja posiada integralna˛ ceche˛
wywołuja˛ca˛ niebezpieczeństwo.
Ryzyko natomiast, jest prawdopodobieństwem, z·e takie niebezpieczeństwo
wysta˛pi. Ryzyko moz·e być wysokie
lub niewielkie. Ryzyko wyste˛puje
powszechnie w z·yciu codziennym.
Na co dzień szacujemy ryzyko, w tej
lub innej formie, zarówno świadomie,
jak i nieświadomie.

Jako przykład moz·e posłuz·yć niebezpieczne zwierze˛. Moz·na je potraktować jako „zagroz·enie”. Jeśli zwierze˛
jest na wolności, ludzie znajduja˛cy sie˛
w pobliz·u sa˛ naraz·eni na niebezpieczeństwo. W efekcie istnieje ryzyko,
z·e ludzie zostana˛ zaatakowani. Jeśli
jednak zwierze˛ jest zamknie˛te w
klatce, nadal jest niebezpieczne, ale
ludzie nie sa˛ naraz·eni na to niebezpieczeństwo, a wie˛c ryzyko nie
wyste˛puje.

Ryzyko = zagroz·enie
*stopień naraz·enia

„Wszystkie substancje sa˛ trujce, nie
istnieje substancja, które nie jest
trucizna˛. To, co odróz·nia trucizne od
‘
odtrutki, to właściwa dawka.”
(Paracelsus, 1493-1541)
Czy niebezpieczna substancja powoduje ryzyko? Aby wysta˛piło ryzyko,
musi pojawić sie˛ zagroz·enie oraz
wysta˛pić naraz·enie w tym samym
czasie. Zagroz·enie w przypadku
substancji chemicznych oznacza takie
ich właściwości, które powoduja˛, z·e
moga˛ być one szkodliwe dla ludzi
oraz środowiska. Ryzyko to prawdopodobieństwo wysta˛pienia takiego
szkodliwego działania. Nawet jeśli
substancja chemiczna ma niebezpieczne właściwości, ryzyko dla
zdrowia człowieka lub środowiska jest
niezwykle niskie, jeśli substancja jest
traktowana w sposób bezpieczny i
kontrolowany.
Ocena ryzyka to narze˛dzie zarza˛dzania
określaja˛ce czy, w jaki sposób i w jakich
okolicznościach moz·e wysta˛pić niebezpieczeństwo. Aby ocenić ryzyko, nalez·y
wzia˛ć pod uwage˛ zarówno zagroz·enie,
jak i stopień naraz·enia. Choć ocene˛
ryzyka moz·na wykonać na wiele sposobów, waz·ne jest, aby wybrać najlepszy
z nich.

Jedyna˛ godna˛ zaufania podstawa˛ oceny ryzyka zwia˛zanego
z uz·ywaniem
substancji chemicznych sa˛
badania naukowe. Powinny one
lez·eć u podstaw poste˛powania
z substancjami chemicznymi.
Ponadto wszystkie decyzje dotycza˛ce ryzyka powinny być
podejmowane na podstawie
jego oceny, w której wzie˛to pod
uwage˛ rzeczywiste wykorzystanie substancji oraz stopień
naraz·enia, a nie wyła˛cznie jej
właściwoci.
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© Cefic - Listopada 2008

Cefic aisbl
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4
B - 1160 Brussels
Tel: +32 2 676 72 11
Fax: +32 2 676 73 00
mail@cefic.be
www.cefic.eu

