
Министарство здравства у савезној држави Њујорк 
Обнова знања о заштити од штетних дејстава азбеста – Информације за полазнике

Достављамо Вам ове информације о обнови знања за семинар који похађате. После читања и потписивања овог документа, 
добићете примерак за своје потребе. 
  
Разредна настава мора обухватити специфичне теме које ће укључити преглед и ажурирање кључних аспеката обављених функција, 
постигнућа у модерној примени на радном месту, безбедносне процедуре и најновије законске одредбе. Спонзор пројекта је 
обавезан да обезбеди одобрени приручик за наставу и читке копије државних и федералних прописа о азбесту. Учесници требају 
одлучити о томе да ли желе задржати материјал са семинара или не. Учесници морају одслушати одређени број наставних сати и 
положити испит који се састоји од најмање 25 питања са вишеструким одговорима, без коришћења уџбеника, уз минималну 
пролазност од 72%. Молимо заокружите предмет или дисциплину коју желите похађати:

Семинари о заштити од штетних дејстава азбеста, акредитовани од стране њујоршког Министарство здравства, морају се обавити у 
складу са главом 10, део 73 Закона, правила и прописа у савезној држави Њујорк. У случају да семинар траје 
8 часова, морају се обезбедити паузе у трајању од једног часа и по за ручак и одморе. Вечерњи семинари не могу трајати дуже од 4 
часа. Целокупна настава се мора обавити у року од 14 календарских дана од првог дана одржавања семинара. 
  
Ако завршите семинар и положите испит, добићете “Уверење о положеном семинару о заштити од штетних дејстава азбестоса 
од њујоршког Министарства здравства (“New York State Department of Health Certificate of Asbestos Safety Training”) (DOH-2832). 
Примићете копију за њујоршко Министарство рада коју требате послати Министарству рада ради добивања уверења, као и копију 
за учеснике коју требате задржати у својој евиденцији. Ваша обука за рад с азбестом вреди једну годину од датума завршетка овог 
семинара. За обнову обуке, морате сваке године одслушати семинар за обнову знања. Ако семинар за обнову знања не одслушате 
у року од 2 године од датума када сте одслушали овај семинар, престаће важити ова обука због чега ћете морати поново 
одслушати почетни семинар. 
  
Да би сте могли радити на пројектима у вези азбеста у савезној држави Њујорк, дужни сте од Министарства рада тражити или 
обновити своје уверење о раду с азбестом. Ако желите добити додатне информације, ступите у контакт са Министарством рада 
преко телефонa (518) 457-2735 или посетите интернет страницу Министарства рада www.labor.state.ny.us. 
  
Ако имате било каква питања, коментаре или жалбе о настави коју сте похађали, молимо ступите у контакт са NYSDOH-овим 
Бироом за програме обуке о заштити од штетних дејстава азбеста или преко имејла boh@health.state.ny.us или преко телефона 
(518) 402-7940 или 1-800-458-1158, (број за бесплатне позиве у држави Њујорк). Сви контакт-подаци ће се чувати као 
поверљиве информације. 
  
Ја (полазник семинара) овим путем потврђујем да сам прочитао/прочитала и разумео/разумела садржај овог документа.

Име и презиме штампаним словима: __________________________________ Потпис:____________________________________ 
  
Предмет / дисциплина: ____________________________________________________________________________________________ 
  
Датуми обуке: _________________________________________ Данашњи датум: _________________________________________ 
  

Организатор семинара треба да задржи оригинал потписаног примерка у својој евиденцији.
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Предмет / дисциплина Разредна настава

Обнова знања за Оделење удружене трговине 4 часа

Обнова знања за Оделење операција и одржавања 4 часа

Обнова знања за руковаоце азбестом 8 часова


Министарство здравства у савезној држави Њујорк
Обнова знања о заштити од штетних дејстава азбеста – Информације за полазнике
Достављамо Вам ове информације о обнови знања за семинар који похађате. После читања и потписивања овог документа,
добићете примерак за своје потребе.
 
Разредна настава мора обухватити специфичне теме које ће укључити преглед и ажурирање кључних аспеката обављених функција,
постигнућа у модерној примени на радном месту, безбедносне процедуре и најновије законске одредбе. Спонзор пројекта је
обавезан да обезбеди одобрени приручик за наставу и читке копије државних и федералних прописа о азбесту. Учесници требају
одлучити о томе да ли желе задржати материјал са семинара или не. Учесници морају одслушати одређени број наставних сати и
положити испит који се састоји од најмање 25 питања са вишеструким одговорима, без коришћења уџбеника, уз минималну
пролазност од 72%. Молимо заокружите предмет или дисциплину коју желите похађати:
Семинари о заштити од штетних дејстава азбеста, акредитовани од стране њујоршког Министарство здравства, морају се обавити у
складу са главом 10, део 73 Закона, правила и прописа у савезној држави Њујорк. У случају да семинар траје
8 часова, морају се обезбедити паузе у трајању од једног часа и по за ручак и одморе. Вечерњи семинари не могу трајати дуже од 4
часа. Целокупна настава се мора обавити у року од 14 календарских дана од првог дана одржавања семинара.
 
Ако завршите семинар и положите испит, добићете “Уверење о положеном семинару о заштити од штетних дејстава азбестоса
од њујоршког Министарства здравства (“New York State Department of Health Certificate of Asbestos Safety Training”) (DOH-2832).
Примићете копију за њујоршко Министарство рада коју требате послати Министарству рада ради добивања уверења, као и копију
за учеснике коју требате задржати у својој евиденцији. Ваша обука за рад с азбестом вреди једну годину од датума завршетка овог
семинара. За обнову обуке, морате сваке године одслушати семинар за обнову знања. Ако семинар за обнову знања не одслушате
у року од 2 године од датума када сте одслушали овај семинар, престаће важити ова обука због чега ћете морати поново
одслушати почетни семинар.
 
Да би сте могли радити на пројектима у вези азбеста у савезној држави Њујорк, дужни сте од Министарства рада тражити или
обновити своје уверење о раду с азбестом. Ако желите добити додатне информације, ступите у контакт са Министарством рада
преко телефонa (518) 457-2735 или посетите интернет страницу Министарства рада www.labor.state.ny.us.
 
Ако имате било каква питања, коментаре или жалбе о настави коју сте похађали, молимо ступите у контакт са NYSDOH-овим
Бироом за програме обуке о заштити од штетних дејстава азбеста или преко имејла boh@health.state.ny.us или преко телефона
(518) 402-7940 или 1-800-458-1158, (број за бесплатне позиве у држави Њујорк). Сви контакт-подаци ће се чувати као
поверљиве информације.
 
Ја (полазник семинара) овим путем потврђујем да сам прочитао/прочитала и разумео/разумела садржај овог документа.
Име и презиме штампаним словима: __________________________________ Потпис:____________________________________
 
Предмет / дисциплина: ____________________________________________________________________________________________
 
Датуми обуке: _________________________________________ Данашњи датум: _________________________________________
 
Организатор семинара треба да задржи оригинал потписаног примерка у својој евиденцији.
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Предмет / дисциплина
Разредна настава
Обнова знања за Оделење удружене трговине
4 часа
Обнова знања за Оделење операција и одржавања
4 часа
Обнова знања за руковаоце азбестом
8 часова
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