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LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  
((TTIITTOOLLOO  IIII  DD..LLGGSS  662266//9944))  

SSii  iinntteennddoonnoo  ppeerr  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo::  
ii  lluuoogghhii  ddeessttiinnaattii  aa  ccoonntteenneerree  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  uubbiiccaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aazziieennddaa  
oovvvveerroo  ddeellll’’uunniittàà  pprroodduuttttiivvaa  nnoonncchhéé  ooggnnii  aallttrroo  lluuooggoo  nneellll’’aarreeaa  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa  
aazziieennddaa  oovvvveerroo  uunniittàà  pprroodduuttttiivvaa  ccoommuunnqquuee  aacccceessssiibbiillee  ppeerr  iill  llaavvoorroo      

  
RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  

DD..LLGGSS  662266//9944  ((ttiittoolloo  IIII))  

DD..LLGGSS  224422//9966  ((ccoorrrreettttiivvoo  DD..llggss  662266//9944))  

DD..PP..RR..  330033//5566  ((ccaappoo  II))  

DD..PP..RR..  554477//5555  ((ttiittoolloo  IIII))  

RReeggoollaammeennttoo  LLooccaallee  IIggiieennee  TTiippoo  ((eexx  aarrtt..  5533  ddeellllaa  LL..RR..  2266//1100//8811  
nn..6644))  
 

AALLTTEEZZZZAA,,  CCUUBBAATTUURRAA  EE  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  

NNeellllee  aazziieennddee  ccoonn  ppiiùù  ddii  55  llaavvoorraattoorrii  oo  iinn  qquueellllee  iinn  ccuuii  ssii  eesseegguuoonnoo  llaavvoorraazziioonnii  
iinnddiiccaattee  nneellll’’  aarrtt..  3333  ((DD..PP..RR  330033//5566))::  

■■   aalltteezzzzaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mm..  33  

■■   ccuubbaattuurraa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  mm c 1100  ppeerr  llaavvoorraattoorree  

■■   ooggnnii  llaavvoorraattoorree  ddeevvee  ddiissppoorrrree  ddii  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  aallmmeennoo  mmqq..  22  

■■   ppeerr  ggllii  uuffffiiccii  ll’’aalltteezzzzaa  èè  iinnddiivviidduuaattaa  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  uurrbbaanniissttiiccaa  vviiggeennttee  

  
DD..MM..  1144  mmaarrzzoo  22000011  
CCrriitteerrii  ee  mmooddaalliittàà  ppeerr  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  aaddiibbiittii  aadd  uuffffiiccii  ppuubbbblliiccii  
((GG..UU..  1133  aapprriillee  22000011,,  nn..  8877))  
  
EE’’  ppeerrsseegguuiittaa  ll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  rraappppoorrttaannddoollii  aallllee  eeffffeettttiivvee  eessiiggeennzzee  
ffuunnzziioonnaallii  ddeeggllii  uuffffiiccii  ee  aallllee  rriissoorrssee  uummaannee  iimmppiieeggaattee..  



SSoonnoo  ddeeffiinniittii  ii  ppaarraammeettrrii  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrdd  oottttiimmaallii  ddii  
uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  iinn  rraappppoorrttoo  aall  nnuummeerroo,,  ffuunnzziioonnee  ee  qquuaalliiffiicchhee  ddeell  
ppeerrssoonnaallee..  
 

PPAARREETTII  
LLee  vveettrraattee  ee  llee  ppaarreettii  ttrraasslluucciiddee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaddeegguuaattaammeennttee  sseeggnnaallaattee;;  llaa  lloorroo  
ccoommppoossiizziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ttaallee  cchhee,,  iinn  ccaassoo  ddii  rroottttuurraa,,  ii  ddiippeennddeennttii  nnoonn  
ssuubbiissccaannoo  ccoonnsseegguueennzzee..  
 

PPAAVVIIMMEENNTTII  
II  ppaavviimmeennttii  ddeeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo  nnoonn  ddeevvoonnoo  pprreesseennttaarree  bbuucchhee  oo  ssppoorrggeennzzee  
ppeerriiccoolloossee  ee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ttaallii  ddaa  rreennddeerree  ssiiccuurroo  iill  ttrraannssiittoo  ddeellllee  
ppeerrssoonnee  ee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo.. 

II  ppaavviimmeennttii  bbaaggnnaattii  oo  iimmbbrraattttaattii  ddii  ssoossttaannzzee  sscciivvoolloossee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppuulliittii  eedd  
aasscciiuuggaattii  aall  ppiiùù  pprreessttoo  iinn  qquuaannttoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccaauussaa  ddii  ccaadduuttaa,,  ooccccoorrrree  
mmaanntteenneerrllii  aasscciiuuttttii  ccoonn  ssoossttaannzzee  aassssoorrbbeennttii  oo  eevveennttuuaallmmeennttee  aapppplliiccaannddoo  
mmaatteerriiaallii  aannttiisscciivvoolloo  

 

VVIIEE  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  
PPAAVVIIMMEENNTTII  EE  PPAASSSSAAGGGGII  

NNeeii  ccoorrrriiddooii  oo  aallttrree  zzoonnee  ddii  ppaassssaaggggiioo  nnoonn  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerrvvii  ggrraaddiinnii  oo  ddiisslliivveellllii;;  
ssee  eessiissttoonnoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  eevviiddeennzzaa  ccoonn  aappppoossiittii  sseeggnnaallii  eedd  eesssseerree  
ccoossttaanntteemmeennttee  bbeenn  iilllluummiinnaattii  

LLee  zzoonnee  ddii  ppeerriiccoolloo  ee  ddii  ppaassssaaggggiioo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  sseeggnnaallaattee  iinn  mmooddoo  
cchhiiaarraammeennttee  vviissiibbiillee  

 

MMIICCRROOCCLLIIMMAA  
SSii  iinntteennddee  ll’’iinnssiieemmee  ddii  qquueeii  ppaarraammeettrrii  aammbbiieennttaallii  cchhee  iinnfflluueennzzaannoo  ggllii  ssccaammbbii  
tteerrmmiiccii  ttrraa  ssooggggeettttoo  ee  aammbbiieennttee  nneeggllii  ssppaazzii  ccoonnffiinnaattii  ee  cchhee  ddeetteerrmmiinnaa  iill  
ccoossiiddddeettttoo  bbeenneesssseerree  tteerrmmiiccoo..  
 

IIll  bbeenneesssseerree  tteerrmmiiccoo  rraapppprreesseennttaa  lloo  ssttaattoo  ddii  ppiieennaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’aammbbiieennttee  tteerrmmiiccoo..  
II  ffaattttoorrii  cchhee  eennttrraannoo  iinn  ggiiooccoo  nneell  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  bbeenneesssseerree  tteerrmmiiccoo  ssoonnoo::  



■■   tteemmppeerraattuurraa  ddeellll’’aarriiaa  

■■   uummiiddiittàà  rreellaattiivvaa  

■■   vveennttiillaazziioonnee  

■■   ccaalloorree  rraaddiiaannttee  

■■   ddiissppeennddiioo  eenneerrggeettiiccoo  

■■   rreessiisstteennzzaa  tteerrmmiiccaa  ddeell  vveessttiiaarriioo  
 

VVEENNTTIILLAAZZIIOONNEE  EE  MMIICCRROOCCLLIIMMAA  
SSeeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee::  

  
ii  llaavvoorraattoorrii  ddeevvoonnoo  ddiissppoorrrree  ddii  aarriiaa  ssaalluubbrree  iinn  qquuaannttiittàà  ssuuffffiicciieennttee  aanncchhee  ccoonn  
iimmppiiaannttii  ddii  aarreeaazziioonnee  

llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddeeii  llooccaallii  ddeevvee  eesssseerree  aaddeegguuaattaa  aall  ttiippoo  ddii  llaavvoorroo,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  
aanncchhee  ddeeggllii  ssffoorrzzii  ffiissiiccii  iimmppiieeggaattii  

llooccaallii  ddii  rriippoossoo,,  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii,,  mmeennssee,,  ddeevvoonnoo  aavveerree  tteemmppeerraattuurraa  ee  rriiccaammbbii  
dd’’aarriiaa  aaddeegguuaattii  
 

IIll  mmiiccrroocclliimmaa  nneeggllii  uuffffiiccii  ddiippeennddee::  

■■   nnuummeerroo  ee  ddiissllooccaazziioonnee  ddii  ppoorrttee  ee  ffiinneessttrree  

■■   ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ddeeii  llooccaallii  

■■   mmooddeelllloo  ddii  iimmppiiaannttoo  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  oo  ddii  cclliimmaattiizzzzaazziioonnee  

■■   uussoo  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ddii  ttaallii  iimmppiiaannttii  
 

LLaa  zzoonnaa  ddii  bbeenneesssseerree  tteerrmmiiccoo  ppeerr  llaavvoorrii  ddii  ttiippoo  sseeddeennttaarriioo  ee  ccoonn  vveessttiiaarriioo  
nnoorrmmaallmmeennttee  iinn  uussoo  

      EESSTTAATTEE              IINNVVEERRNNOO  
    ttrraa  1199  ee  2244°°CC            ttrraa  1177,,55  ee  2211,,55°°CC  
((rraaccccoommaannddaattaa  2222°°CC))          ((rraaccccoommaannddaattaa  1199,,55))  

UUmmiiddiittàà  rreellaattiivvaa  ttrraa  4400  ee  6600%%  

VVeelloocciittàà  ddeellll’’aarriiaa  iinnffeerriioorree  aa  00,,22  mm//sseecc  

  



LLaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeeii  ddiivveerrssii  ppaarraammeettrrii  mmiiccrroocclliimmaattiiccii  ppuuòò  aavveerree  ddiivveerrssee  ccoonnsseegguueennzzee  

EESSEEMMPPIIOO  

TTeemmpp..  >>  2233°°  ccoonn  uummiiddiittàà  rreellaattiivvaa  <<  3300%%  

⇓⇓  
ttuummeeffaazziioonnee  ddeellllee  mmuuccoossee  ddeellllee  vviiee  rreessppiirraattoorriiee  cchhee  ddiivveennttaannoo  

eessttrreemmaammeennttee  sseennssiibbiillii  ccoonn  ddiiffffiiccoollttàà  aa  eessppeelllleerree  iill  ppaarrttiiccoollaattoo  
iinnssppiirraattoo  

  
IIMMPPIIAANNTTII  DDII  RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO  EE  

CCLLIIMMAATTIIZZZZAAZZIIOONNEE  
SSee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  uunn  iimmppiiaannttoo  ddii  aaeerraazziioonnee,,  qquueessttoo  ddeevvee  eesssseerree  sseemmpprree  
mmaanntteennuuttoo  ffuunnzziioonnaannttee;;  ooggnnii  eevveennttuuaallee  gguuaassttoo  ddeevvee  eesssseerree  sseeggnnaallaattoo  ddaa  uunn  
ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo..  

SSee  ssoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  iimmppiiaannttii  ddii  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo,,  eessssii  ddeevvoonnoo  ffuunnzziioonnaarree  iinn  mmooddoo  
cchhee  ii  llaavvoorraattoorrii  nnoonn  ssiiaannoo  eessppoossttii  aa  ccoorrrreennttii  dd’’aarriiaa  ffaassttiiddiioossii  

  

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE  NNAATTUURRAALLEE  EEDD  AARRTTIIFFIICCIIAALLEE  
AA  mmeennoo  cchhee  nnoonn  ssiiaa  rriicchhiieessttoo  ddiivveerrssaammeennttee  ddaallllee  nneecceessssiittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ee  ssaallvvoo  
cchhee  nnoonn  ssii  ttrraattttii  ddii  llooccaallii  ssootttteerrrraanneeii,,  ii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ddeevvoonnoo  ddiissppoorrrree  ddii  
ssuuffffiicciieennttee  lluuccee  nnaattuurraallee..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  ttuuttttii  ii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
ddoottaattii  ddii  ddiissppoossiittiivvii  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  uunn’’iilllluummiinnaazziioonnee  aarrttiiffiicciiaallee  aaddeegguuaattaa  ppeerr  
ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  llaa  ssaalluuttee  ee  iill  bbeenneesssseerree  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  

      
    NNOORRMMEE::  

    ((eerrggoonnoommiiaa  ddeellllaa  vviissiioonnee,,  iilllluummiinnaazziioonnee  aarrttiiffiicciiaallee))  
 

■■   RReeggoollaammeennttoo  LLooccaallee  IIggiieennee  TTiippoo  
  ((eexx  aarrtt..  5533  ddeellllaa  LL..RR..  2266//1100//8811  nn..  6644))  

  
■■   NNOORRMMEE  UUNNII    

UUNNII  EENN  11883388::’’0000,,  UUNNII  1100338800::’’9944,,  UUNNII  1100553300::’’9977  
 



UUFFFFIICCII  IILLLLUUMMIINNAAMMEENNTTOO  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  
llxx  ((vvaalloorree  mmeeddiioo))  

TTOONNAALLIITTAA’’  DDII  CCOOLLOORREE  

Uffici generici, 
dattilografia, sale 

computer 

300-500-750 Luce bianco calda 

Luce bianco neutra 

Uffici per disegnatori e 
per progettazione 500-750-1000 

Luce bianco calda 

Luce bianco neutra 

Sale riunioni 300-500-750 Luce bianco calda 

Luce bianco neutra 
 

 
 

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO  
TTuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii,,  iinn  ttuuttttee  llee  lloorroo  ppaarrttii  ((ddaallllee  ccaabbiinnee  aall  qquuaaddrroo,,  ddaaii  ffiillii  ee  
ccaavvii  aallllee  pprreessee,,  ddaallllee  ssppiinnee  aaggllii  iinntteerrrruuttttoorrii)),,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  aallllee  nnoorrmmee  
CCEEII,,  ccoossttrruuiittii  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  iimmppeeddiirree  qquuaallssiiaassii  ccoonnttaattttoo  aacccciiddeennttaallee  ccoonn  
eelleemmeennttii  ssoottttoo  tteennssiioonnee  ee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  aaccccuurraattaa  mmaannuutteennzziioonnee  

LL’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ddeevvee  eesssseerree  iinnssttaallllaattoo  aa  rreeggoollaa  dd’’aarrttee  uuttiilliizzzzaannddoo  mmaatteerriiaallii  
ccoossttrruuiittii  aa  rreeggoollaa  dd’’aarrttee..  LL’’iimmpprreessaa  iinnssttaallllaattrriiccee  èè  tteennuuttaa  aa  rriillaasscciiaarree  aall  
ccoommmmiitttteennttee  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  nneell  rriissppeettttoo    ddeellllee  
nnoorrmmee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  77  ddeellllaa  LLeeggggee  4466//9900..  

LL’’iimmppiiaannttoo  ddii  mmeessssaa  aa  tteerrrraa  ddeevvee  eesssseerree  vveerriiffiiccaattoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee,,  nnoorrmmaallmmeennttee  
ooggnnii  55  aannnnii,,  iinn  ccaassii  ssppeecciiffiiccii  ooggnnii  22  aannnnii  ((aammbbiieennttii  aa  mmaaggggiioorr  rriisscchhiioo  iinncceennddiioo))..  

  

AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE  EE  MMAACCCCHHIINNAARRII  DDAA  UUFFFFIICCIIOO  
PPeerr  ttuuttttee  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  llaavvoorroo,,  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeevvoonnoo  ddiissppoorrrree  ddii  ooggnnii  
iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  ooggnnii  iissttrruuzziioonnee  dd’’uussoo  nneecceessssaarriiaa  iinn  rraappppoorrttoo  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa..  
EEvviittaarree  cchhee  ii  ccaavvii  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  
eelleettttrriicchhee  ssiiaannoo  vvoollaannttii;;  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oo  rriippaarraazziioonnee  eevviittaarree  iill  
““ffaaii  ddaa  ttee””..  
  

AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE  EE  MMAACCCCHHIINNAARRII  DDAA  UUFFFFIICCIIOO  
LLee  ffoottooccooppiiaattrriiccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnssttaallllaattee  iinn  llooccaallii  ssppaazziioossii  ee  bbeenn  aaeerraattii..  
NNeeii  llooccaallii  ddoovvee  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  ii  ccoommppuutteerr  èè  ccoonnssiigglliiaabbiillee  ll’’uussoo  ddii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  
oossccuurraammeennttoo  rreeggoollaabbiillii  aallllee  ffiinneessttrree  ee  aallllee  vveettrraattee  
 



SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELLLLEE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  
LLee  pprriinncciippaallii  nnoorrmmee  aa  ccuuii  ddeevvee  aatttteenneerrssii  cchhii  ccoossttrruuiissccee,,  iinnssttaallllaa  oo  uuttiilliizzzzaa  uunnaa  
mmaacccchhiinnaa  oo  uunn  iimmppiiaannttoo  ssoonnoo::  

  
D.P.R. 547/55 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” 
 
Norme di buona tecnica specifiche (UNI, CEI) in particolare vanno segnalate la norme: UUNNII  EENN  
229922//11  ee  22,,  UNI EN 294  
 
D.Lgs 626/94 e s.m.i. (artt. 6, 32 e 35) 
 
DPR 459/96 (direttiva macchine) 
  

LLOOCCAALLII  DDII  RRIIPPOOSSOO  
QQuuaannddoo  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  ssaalluuttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  sseeggnnaattaammeennttee  aa  ccaauussaa  ddeell  ttiippoo  ddii  
aattttiivviittàà,,  lloo  rriicchhiieeddoonnoo,,  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeevvoonnoo  ppootteerr  ddiissppoorrrree  ddii  uunn  llooccaallee  ddii  rriippoossoo..  

NNeeii  llooccaallii  ddii  rriippoossoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprrootteettttii  ii  nnoonn  ffuummaattoorrii  ddaaii  rriisscchhii  ddeell  ffuummoo  

LLee  ddoonnnnee  iinncciinnttee  ee  iinn  aallllaattttaammeennttoo  ddeevvoonnoo  aavveerree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriippoossaarree  iinn  
ppoossiizziioonnee  ddiisstteessaa  ee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  aapppprroopprriiaattee  
 

SSPPOOGGLLIIAATTOOII  EE  AARRMMAADDIIEETTTTII  
GGllii  ssppoogglliiaattooii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttii  ffrraa  ii  dduuee  sseessssii  ((ddiippeennddeennttii  ssuuppeerriioorrii  aa  55))  

GGllii  ssppoogglliiaattooii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaeerraattii,,  iilllluummiinnaattii,,  rriissccaallddaattii  ee  mmuunniittii  ddii  sseeddiillii  

QQuuaalloorraa  ii  llaavvoorraattoorrii  ssvvoollggaannoo  aattttiivviittàà  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnssuuddiicciiaannttii  oo  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  
ddii  ssoossttaannzzee  ppeerriiccoolloossee,,  ggllii  aarrmmaaddii  ppeerr  ggllii  iinndduummeennttii  ddaa  llaavvoorroo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
sseeppaarraattii  ddaa  qquueellllii  pprriivvaattii  

  

DDIISSTTRRIIBBUUTTOORRII  DDII  AALLIIMMEENNTTII  EE  BBEEVVAANNDDEE  
EE’’  vviieettaattoo  iinnssttaallllaarree  ddiissttrriibbuuttoorrii  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee  iinn  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  
iinnssuuddiicciiaannttii  ee//oo  ddoovvee  aavvvveennggoonnoo  eemmiissssiioonnii  ddii  ppoollvveerrii,,  ggaass  oo  vvaappoorrii  
 



GGAABBIINNEETTTTII  EE  LLAAVVAABBII  
II  llaavvoorraattoorrii  ddeevvoonnoo  ddiissppoorrrree,,  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeeii  lloorroo  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo,,  ddii  ggaabbiinneettttii  ee  
llaavvaabbii  ccoonn  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ccaallddaa,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  ee  ddoottaattii  ddii  mmeezzzzii  ddeetteerrggeennttii  ee  
ppeerr  aasscciiuuggaarrssii  

II  ggaabbiinneettttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  sseeppaarraattii  ppeerr  ddoonnnnee  ee  uuoommiinnii  ssee  ii  llaavvoorraattoorrii  ssoonnoo  ppiiùù  ddii  
ddiieeccii..  
■■   11  wwcc  ++  aannttiibbaaggnnoo  ++  11  llaavvaabboo  ffiinnoo  aa  33  llaavv..  

■■   22  wwcc  ++  aannttiibbaaggnnoo  ++  22  llaavvaabbii  ffiinnoo  aa  1100  llaavv..  

■■   33  wwcc  ++  aannttiibbaaggnnoo  ++    llaavvaabbii  ++  ssppoogglliiaattooii  ddaa  1100  aa  4400  llaavv..  

■■   11  wwcc  uulltteerriioorree  ooggnnii  3300  llaavvoorraattoorrii  
 

DDOOCCCCEE  
DDooccccee  ssuuffffiicciieennttii  ee  aapppprroopprriiaattee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmeessssee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  qquuaannddoo  iill  
ttiippoo  ddii  aattttiivviittàà  lloo  eessiiggee  

DDeevvoonnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  ddooccccee  sseeppaarraattee  ppeerr  ddoonnnnee  ee  uuoommiinnii  

AAllmmeennoo  11  ddoocccciiaa  ccoonn  aannttiiddoocccciiaa,,  ddiivviissee  ppeerr  sseessssoo,,  ooggnnii  2200  ppootteennzziiaallii  uuttiilliizzzzaattoorrii  
ccoonntteemmppoorraanneeii  ((RReegg..  LLoocc..  IIgg..  TTiippoo..))  
 

IIGGIIEENNEE  
IIll  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  hhaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  aassssiiccuurraarree  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  
aaddeegguuaattee  ((aarrtt..  3322  DD..LLGGSS  662266//9944))  
 

SSEEMMIINNTTEERRRRAATTII  
EE’’  vviieettaattoo  aaddiibbiirree  aall  llaavvoorroo  llooccaallii  cchhiiuussii  ssootttteerrrraanneeii  oo  sseemmiinntteerrrraattii..  
EE’’  ppoossssiibbiillee,,  iinn  ddeerrooggaa,,  aaddiibbiirree  ttaallii  llooccaallii  aall  llaavvoorroo  ssee  ssii  pprroovvvveeddee  ccoonn  mmeezzzzii  
iiddoonneeii  aadd  uunn’’  aaddeegguuaattaa  aaeerraazziioonnee,,  iilllluummiinnaazziioonnee  ee  uummiiddiittàà..  
 

RRAADDOONN  
IIll  rraaddoonn  èè  uunn  ggaass  rraaddiiooaattttiivvoo  nnaattuurraallee  pprreesseennttee  nneell  ssoottttoossuuoolloo..  
EE’’  uunn  ggaass  iinneerrttee  ee  ccoommee  ttaallee  tteennddee  aa  ddiiffffoonnddeerree  iinn  mmooddoo  ccoonnttiinnuuoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrreessttrree..  
PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llee  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee  iinn::  



TTUUNNNNEELL  SSOOTTTTOOVVIIEE  CCAATTAACCOOMMBBEE  GGRROOTTTTEE  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  
SSOOTTTTEERRRRAANNEEII,,  

èè  ssccaattttaattoo  ddaa  mmaarrzzoo  22000022  ppeerr  iill  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ffaarr  eeffffeettttuuaarree  
mmiissuurraazziioonnii  ddii  rraaddoonn  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoonncceennttrraazziioonnii  mmeeddiiee  aannnnuuaallii;;  iill  ddaattoorree  ddii  
llaavvoorroo  hhaa  dduuee  aannnnii  ddii  tteemmppoo  ppeerr  ootttteemmppeerraarree  ((aarrtt..  1100--tteerr,,  ccoommmmaa  11  ddeell  DD..LLggss  
223300//9955  ee  aarrtt  3377  ccoommmmii  22  ee  44  ddeell  DD..LLggss  224411//22000000))..  
IInn  aasssseennzzaa  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  1100--sseeppttiieess,,  llee  rreeggiioonnii  hhaannnnoo  
pprrooppoossttoo  pprroopprriiee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  llee  mmiissuurree  ddeell  rraaddoonn  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  
ssootttteerrrraanneeii  ddiivvuullggaattee  nneell  ffeebbbbrraaiioo  ssccoorrssoo..  
  

AAMMBBIIEENNTTEE  SSOOTTTTEERRRRAANNEEOO  
LLee  ““LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  llee  mmiissuurree  ddii  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  rraaddoonn  iinn  aarriiaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  
llaavvoorroo  ssootttteerrrraanneeii””  aapppprroovvaattee  ddaallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  pprreessiiddeennttii  ddeellllee  RReeggiioonnii  ee  
PPrroovviinnccee  AAuuttoonnoommee  iill  66  ffeebbbbrraaiioo  22000033  ddeeffiinniissccoonnoo  aammbbiieennttee  ssootttteerrrraanneeoo::  
llooccaallee  oo  aammbbiieennttee  ccoonn  aallmmeennoo  ttrree  ppaarreettii  iinntteerraammeennttee  ssoottttoo  iill  ppiiaannoo  ddii  ccaammppaaggnnaa,,  
iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  qquueessttee  ssiiaannoo  aa  ddiirreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  tteerrrreennoo  
cciirrccoossttaannttee  oo  mmeennoo..  
  

PPOORRTTAATTOORRII  DDII  HHAANNDDIICCAAPP  
GGllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssttrruuttttuurraattii  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  
eevveennttuuaallii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreessii  iinn  
ccoonnssiiddeerraazziioonnee::  ssccaallee,,  ppoorrttee,,  bbaaggnnii  ee  ppoossttaazziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ((aarrtt..  3300  DD..LLggss  662266//9944))..  
  

SSEEGGNNAALLEETTIICCAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
DD..LLggss  1144  aaggoossttoo  11999966,,  nn..  449933  
 

VVIIEE  EE  UUSSCCIITTEE  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  
LLee  ppoorrttee  ddeellllee  uusscciittee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  cchhiiuussee  aa  cchhiiaavvee  ee  ddeevvoonnoo  
aapprriirrssii  nneell  vveerrssoo  ddeellll’’eessooddoo  

LLee  vviiee  ee  llee  uusscciittee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ddeevvoonnoo  aavveerree  aalltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddii  mm..  22  

IIll  nnuummeerroo,,  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ee  llee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellllee  uusscciittee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ddeevvoonnoo  
eesssseerree  aaddeegguuaattee  aa::  

■■   ddiimmeennssiioonnee  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  

■■   lloorroo  uubbiiccaazziioonnee  ee  ddeessttiinnaazziioonnee  dd’’uussoo  



■■   aattttrreezzzzaattuurree  iinnssttaallllaattee  

■■   nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreesseennttii  
 

VVIIEE  EE  UUSSCCIITTEE  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  
LLee  vviiee  ee  llee  uusscciittee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eevviiddeennzziiaattee  ddaa  aappppoossiittaa  sseeggnnaalleettiiccaa  

LLee  vviiee  ee  llee  uusscciittee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ddeevvoonnoo  rriimmaanneerree  ssggoommbbrree  ee  ccoonnsseennttiirree  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  
iill  ppiiùù  rraappiiddaammeennttee  ppoossssiibbiillee  uunn  lluuooggoo  ssiiccuurroo..  


